
الكاميرا الرقمية

دليل التعليمات

●  شكًرا لشرائك إحدى كاميرات Olympus الرقمية. قبل بدء استخدام الكاميرا الجديدة، ُيرجى قراءة التعليمات بعناية كي تستمتع بأداء أمثل وفترة استخدام 
أطول. احتفظ بهذا الدليل في مكان آمن للرجوع إليه فيما بعد.

●  نوصي بتنفيذ لقطات تصوير تجريبية كي تعتاد على استخدام الكاميرا قبل التقاط الصور الفوتوغرافية الهامة.
●  تم إنشاء الرسوم التوضيحية للكاميرا والشاشة الواردة في هذا الدليل أثناء مراحل التطوير وقد تختلف عن المنتج الفعلي.

TG-1
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فحص محتويات الصندوق

وحدة الكاميرا

1
2
3

5

4

6

7

8

10

9

12
13

11

14
3

غطاء الموصل  1
قفل غطاء الموصل  2

LOCK مقبض القفل  3
السماعة  4

موصل متعدد  5
 HDMI موصل دقيق  6
فتحة تثبيت الحزام  7

لمبة المؤقت الذاتي/إيضاح الشاشة/  8
مصباح التركيز البؤري التلقائي

فالش  9
العدسة  10

حلقة العدسة  11
مقبس الحامل الثالثي القوائم  12

غطاء حجيرة البطارية/البطاقة  13
تأمين حجيرة البطارية/البطاقة  14

أو

بطارية الليثيوم أيون الحزامالكاميرا الرقمية
(LI-90B)

USB محول التيار المتردد
(F-2AC)

 USB كابل
(CB-USB8)

 AV كابل
(CB-AVC3)

القرص المضغوط 
الخاص بإعداد كاميرا 

OLYMPUS

الملحقات األخرى غير المعروضة: بطاقة الضمان
قد تختلف المحتويات تبًعا لموقع الشراء.

أسماء األجزاءأسماء األجزاء
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1 4
5

2

6
7
8

3

12
11

9
10

ميكروفون ستيريو  1
شاشة المراقبة  2

زر الغالق  3
مصباح مؤشر   4

  n زر  5
أزرار الزوم  6

زر R (تصوير األفالم السينمائية)  7
السماعة  8

زر q (التحويل بين التصوير وإعادة العرض)  9
لوحة األسهم  10

INFO (تغيير عرض المعلومات)
 (المسح)

زر A (موافق)  11
  زر  12

توصيل حزام الكاميراتوصيل حزام الكاميرا

123

قم بسحب الحزام بإحكام بحيث ال يصبح مرتخيا.  
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شاشة المراقبة

عرض وضع التصويرعرض وضع التصوير

F3.3F3.31/1001/100

0.00.0
AUTO
WB

AUTO
WB

AUTO
ISO

AUTO
ISO

12M
zz

44 NORM 0:340:34Date GPS

PP

877hPa877hPa 1200m1200m

1
3
4
5
6
7
8
9
10
11

17202122 19 1218 1516 14

23

26

24
25

27
28

303132

13

29

وضع التصوير.......... صفحة 17، 224  1
نقطة استدالل.................. صفحة 43  2
الفالش......................... صفحة 20  3

استعداد الفالش/شحن الفالش  
............................... صفحة 59

وضع ماكرو/ماكرو ممتاز/  4
وضع LED ماكرو فائق... صفحة 29
المؤقت الذاتي................. صفحة 29  5
........... صفحة 30 تعويض التعريض   6
موازنة البياض................ صفحة 30  7
.......................... صفحة 31 ISO  8
سواقة.......................... صفحة 31  9

مقاس الصورة (الصور الثابتة)  10
......................... صفحة 32، 66

تسجيل مع الصوت (أفالم سينمائية)/   11
تقليل صوت الرياح/

تسجيل الصوت.............. صفحة 40
مقاس الصورة (أفالم سينمائية)  12

......................... صفحة 40، 67
طول التسجيل المستمر   13

............. صفحة 18 (أفالم سينمائية)
........... صفحة 18 أيقونة تسجيل الفيلم  14
أيقونة GPS.................. صفحة 16  15

GPS وميض بحث إشارة :
GPS إضاءة استقبال إشارة : 

معلومات االتجاه  16
......................... صفحة 37 القياس  17
......... صفحة 38، 68 محول العدسات  18
التاريخ......................... صفحة 39  19

ضغط (الصور الثابتة)  20
......................... صفحة 36، 66
عدد الصور القابلة للتخزين (صور ثابتة)  21
............................... صفحة 17
الذاكرة الحالية................. صفحة 65  22
مراجعة البطارية........ صفحة 13، 60  23
مخطط مدرج.................. صفحة 20  24
ضغط جوي/هيدروليكي...... صفحة 16  25
ارتفاع/عمق الماء............. صفحة 16  26

موازنة الصورة (صور ثابتة)  27
............................... صفحة 37
توقيت عالمي.................. صفحة 51  28
عالمة الهدف للتركيز البؤري التلقائي  29

............................... صفحة 18
............. صفحة 18 قيمة فتحة العدسة  30
سرعة الغالق.................. صفحة 18  31

تحذير اهتزاز الكاميرا  32
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عرض وضع إعادة العرضعرض وضع إعادة العرض
شاشة عرض عادية ●

......... صفحة 13، 60 فحص البطارية  1
صور ثالثية األبعاد........... صفحة 35  2
.............. صفحة 45 Eye-Fi تم نقل  3
.......................... صفحة 44 حماية  4
................. صفحة 42 إضافة صوت  5
................... صفحة 44 أمر التحميل  6

حجز الطباعة/عدد المطبوعات  7
.................. صفحة 57/صفحة 56
نقطة استدالل.................. صفحة 43  8
الذاكرة الحالية................. صفحة 65  9

رقم اإلطار/العدد اإلجمالي للصور   10
............... صفحة 21 (صور ثابتة) 
الوقت المنقضي/إجمالي وقت التصوير   

............. صفحة 22 (أفالم سينمائية)
معلومات االتجاه  11

سرعة الغالق.................. صفحة 18  12
وضع التصوير.......... صفحة 17، 24  13
ضغط جوي/هيدروليكي...... صفحة 16  14
.......................... صفحة 31 ISO 15
............. صفحة 18 قيمة فتحة العدسة  16
ارتفاع/عمق الماء............. صفحة 16  17

12:30’12/02/26’12/02/26 12:30
0:12/0:340:12/0:34

1010 4/304/303D3D

1 1092 1

24

28

103 4 75 6

26

صورة ثابتة فيلم سينمائي

شاشة عرض مفصلة ●

4/304/30

’12/02/26 12:30

10103D3D

12M

2.02.01/10001/1000

100-0004100-0004
AUTO
WB

AUTO
WB

100
ISO
100
ISO

NORM

1

MAGICMAGIC
F3.3F3.3 

1200m877hpa877hpa 1200m 

’12/02/26 12:30

12M

2.02.01/10001/1000

100-0004100-0004
AUTO
WB
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WB

100
ISO
100
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1

MAGICMAGIC
F3.3F3.3 

1200m877hpa877hpa 1200m 

10 119 1714

25

8 1312 15 16

24
23

2627

1 2 3 4 65

19

22
21
20

7

18

 

..................صفحة 20 مخطط مدرج  18
تعويض التعريض.............صفحة 30  19
تقنية ضبط الظل...............صفحة 36  20
موازنة البياض.................صفحة 30  21

رقم الملف  22

.... صفحة 36، 66 ضغط (صور ثابتة)  23
......... صفحة 15، 50 التاريخ والوقت  24

مقاس الصورة  25
............. صفحة 32، 40، 66، 67
..................صفحة 34 صور مجمعة  26
...............صفحة 28 P الوضع  27
تحكم الصوت........... صفحة 21، 46  28
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استخدام األزراراستخدام األزرار
يمكن الوصول إلى الوظائف المستخدمة بشكل متكرر باستخدام األزرار.

زر الغالق (صفحة 18، 59)

أزرار الزوم (صفحة 19، 23)

زر R (تصوير األفالم السينمائية) (صفحة 18)

قرص األوضاع (صفحة 17، 24)

زر q (التحويل بين التصوير وإعادة العرض)
(صفحة 18، 21، 46)

 زر  (صفحة 9)

تهيئة الكاميراتهيئة الكاميرا

لوحة األسهم

H (اليسار)

G (األسفل)/
 (المسح) (صفحة  22، 44)

F (األعلى)/INFO (تغيير عرض المعلومات) 
(صفحة 20، 23)

I (اليمين)

A الزر
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دليل التشغيل
توضح الرموز HIGF المعروضة لتحديدات الصورة واإلعدادات أن لوحة 

السهم المعروضة على الجانب األيمن يتم استخدامها.

02 26 12 30:..

MENU

2012

X

تشير إرشادات التشغيل المعروضة على الشاشة أنه يمكن استخدام زر , أو 
زر A, أو أزرار الزوم.

4/30

MENU

OK
4/30

MENU

1

ESPESP/

MENU

/

iESP/

دليل التشغيل

تشغيل الكاميرا عن طريق نقر الجسمتشغيل الكاميرا عن طريق نقر الجسم
يمكنك تشغيل الكاميرا عن طريق نقر جسمها عندما يكون [إ ضغط زر تحكم]

(صفحة 52) في وضع [مشغل].
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قد تكون هناك قوائم غير متاحة حسب إعدادات أخرى ذات صلة أو وضع التصوير (صفحة 24).  

قائمة الوظائفقائمة الوظائف
اضغط على H أثناء التقاط الصورة لعرض قائمة الوظائف. توفر قائمة الوظائف الوصول إلى إعدادات التصوير المستخدمة بشكل متكرر.

44 NOR

PP

0.00.0
AUTO
WB

AUTO
WB

AUTO
ISO

AUTO
ISO

MENUMENU

12M

الختيار قائمة الوظائف
استخدم GF لتحديد القائمة واستخدم HI لتحديد خيار القائمة. اضغط على زر A لضبط قائمة الوظائف.

التصوير

الخيار المحدد

قائمة التهيئة

قائمة الوظائف

وضع التصوير

استخدام القائمةاستخدام القائمة
استخدم القائمة لتغيير إعدادات الكاميرا.
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. اضغط على الزر  1
يتم عرض قائمة التهيئة. ●

1

iESP/
ESP

MENU

ESP/

اضغط على H لتحديد عالمات الصفحة. استخدم GF لتحديد   2
.I عالمة الصفحة المرغوب فيها ثم اضغط على

MENU2

TV
10

عالمة الصفحة

MENU2

TV
10

القائمة الفرعية 1

استخدم GF لتحديد القائمة الفرعية 1 المطلوبة ثم اضغط على   3
.A الزر

MENU2

TV
10

’12.02.26 12:30

MENU2

TV

القائمة الفرعية 2

استخدم GF لتحديد القائمة الفرعية 2 المطلوبة ثم اضغط على   4
.A الزر

بمجرد عمل التهيئة، يعود العرض إلى القائمة الفرعية 1. ●

قد توجد عمليات تشغيل إضافية. "تهيئات القائمة" (صفحة 36 إلى 54)  
MENU2

TV
10

اضغط الزر  إلتمام التهيئة.  5

قائمة التهيئةقائمة التهيئة
اضغط على الزر  أثناء التصوير أو إعادة التشغيل لعرض قائمة التهيئة. توفر قائمة التهيئة إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من تهيئات الكاميرا، بما 

في ذلك الخيارات التي لم يتم إدراجها في قائمة الوظائف أو خيارات العرض والوقت والتاريخ.
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فهرس القائمة

............. صفحة 17، 24 وضع التصوير  1
P (تلقائي)

(iAUTO) M
 (ضوء خافت)

 (رياضة سريعة)
 (نمط المشاهد)

P (الفلتر السحري)
C1 (1 صصخم عضو)
C2 (2 صصخم عضو)

............................ صفحة 20 الفالش  2
وضع الماكرو...................... صفحة 29  3
المؤقت الذاتي...................... صفحة 29  4
تعويض التعريض.................. صفحة 30  5
موازنة البياض..................... صفحة 30  6
............................... صفحة 31 ISO  7
............................... صفحة 31 سواقة  8
.................... صفحة 32 مقاس الصورة  9
.......... صفحة 36 z (قائمة الكاميرا 1)  0

إعادة
ضغط

تعديل الظل
نمط ايه اف

ESP/n
زوم رقمي

توازن الصورة

.......... صفحة 38 z (قائمة الكاميرا 2)  a
ملحق اإلعدادات

مصباح التركيز البؤري التلقائي
تسجيل

اتجاه ص
الدليل المصور

التاريخ
تكبير عالي الوضوح

A (قائمة االفالم)............... صفحة 37  b
مقاس الصورة

A مضاد اهتزاز
R (تسجيل صوت الفيلم) 

تقليل صوت الرياح
تسجيل الصوت

............ صفحة 41 q (عرض القائمة)  c
عرض شرائح
فهرسة الصور

عالج
مسح

أمر طباعة
R (حماية)
تحميل األمر

d (ضبط القائمة 1).............. صفحة 45  d
تشكل الذاكرة/التشكيل

نسخة إحتياطية
Eye-Fi

اعداد الوضع المخصص
USB اتصال بـ
q التشغيل

تنصيب الصوت
d (ضبط القائمة 2).............. صفحة 47  e

اسم الملف
خارطة البكسل

s (شاشة المراقبة)
اغالق المعلومات

TV مخرج
احفظ الطاقة

l (اللغة)
d (ضبط القائمة 3).............. صفحة 51  f

X (التاريخ/الوقت)
توقيت عالمي
ضبط البيانات

اعدادات التجميل
ضبط الصالبة

GPS اعدادات

44 NOR

PP

0.00.0
AUTO
WB

AUTO
WB

AUTO
ISO

AUTO
ISO

MENUMENU

12M

6
7

3

2

5
4

8
9

1

iESP/
ESP

MENU

ESP/d
e

a
0

c
b

f

1
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تحضير الكاميراتحضير الكاميرا

إدخال البطارية والبطاقة

1

3

1

2

تأمين حجيرة البطارية/البطاقة

غطاء حجيرة البطارية/البطاقة LOCK مقبض القفل

2

تبديل حماية الكتابة

مقبض قفل 
البطارية

أدخل البطارية كما هو موضح بحيث تتجه العالمة C ناحية مقبض قفل   
البطارية.

في حالة حدوث تلف للسطح الخارجي للبطارية (خدش، وما شابه ذلك) فقد 
ينتج عن ذلك حرارة أو حدوث انفجار.

أدخل البطارية بينما تزلق مقبض قفل البطارية في اتجاه السهم.  

أدخل البطاقة مباشرة للداخل حتى تستقر في مكانها.  

أدر الكاميرا إلى القفل قبل فتح غطاء البطارية/البطاقة.  

تأكد من إغالق وقفل غطاء حجرة البطارية/البطاقة، عند استخدام الكاميرا.  

ازلق مقبض قفل البطارية في اتجاه السهم للفتح، وحينئذ انزع البطارية.  

استخدم دائًما بطاقات SD/SDHC/SDXC أو بطاقة Eye-Fi مع هذه   
الكاميرا. تجنب تركيب أي أنواع أخرى من بطاقات الذاكرة. "استخدام 

البطاقة" (صفحة 65)

ال تلمس منطقة تالمس البطاقة مباشرة.  

يمكن استخدام هذه الكاميرا بدون بطاقة  من خالل تخزين الصور في الذاكرة   
الداخلية الخاصة بالكاميرا.

3

"عدد الصور القابلة للتخزين (صور ثابتة)/طول التسجيل المستمر (أفالم   
سينمائية) في الذاكرة الداخلية والبطاقات" (صفحة 66، 67)

3

2

11
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إلزالة إلزالة البطاقةالبطاقة
2 1

اضغط البطاقة للداخل حتى تستقر في مكانها وتخرج قليًال، وحينئذ امسك   
البطاقة لسحبها للخارج.

شحن البطارية باستخدام محول التيار المتردد USB المشمول

يختلف محول التيار المتردد USB المشمول (F-2AC) (المشار إليه فيما   
بعد بمحول التيار المتردد USB) تبًعا للمنطقة التي قمت بشراء الكاميرا 
منها. إذا تلقيت محول التيار المتردد USB النوع القابسي، قم بتوصيله 

مباشرًة بمأخذ التيار المتردد.

تم تصميم محول التيار المتردد USB المشمول لكي يستخدم من أجل الشحن   
وإعادة العرض. ال تقم بالتقاط الصور عند توصيل محول التيار المتردد 

USB بالكاميرا.

تأكد من فصل قابس طاقة مهايئ USB-AC من مأخذ الحائط عند اكتمال   
الشحن أو إنتهاء التشغيل.

يمكن شحن البطارية أثناء توصيل الكاميرا بجهاز الكمبيوتر. يختلف   
وقت الشحن تبًعا ألداء الكمبيوتر. (قد توجد بعض الحاالت التي تستغرق 

10 ساعات تقريًبا).

توصيل الكاميراتوصيل الكاميرا

1

2

مخرج التيار 
المتردد

USB كابل
(مرفق)

غطاء الموصل

موصل متعدد

أو

قفل غطاء الموصل

LOCK مقبض القفل

مصباح مؤشرمصباح مؤشر
مصباح مؤشر
تشغيل: شحن
غلق: مشحونة
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ال تكون البطارية مشحونة بالكامل عند وقت الشراء. قبل االستخدام، تأكد من   
شحن البطارية حتى ينطفئ المصباح المؤشر (ألكثر من 4 ساعة).

إذا كان المصباح المؤشر ال يعمل فإن الكاميرا غير موصلة إلى محول   
التيار المتردد USB على نحو صحيح، أو البطارية الكاميرا أو محول التيار 

المتردد USB قد يكون تعرض للتلف.

متى تشحن البطارياتمتى تشحن البطاريات
قم بشحن البطارية عندما تظهر رسالة الخطأ الموضحة باألسفل.

رسالة الخطأ

يومض باللون األحمر

تثبيت برمجيات الكمبيوتر الشخصي وتدوين المستخدم

يتوفر تثبيت برنامج الكمبيوتر [ib] باستخدام القرص المضغوط المرفق في   
أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم نظام التشغيل Windows فقط.

WindowsWindows

أدخل السي دي المرفق في محرك األقراص المضغوطة.  1
Windows XP

يتم عرض مربع حوار "تثبيت". ●

Windows 7/Windows Vista
●  "OLYMPUS يتم عرض مربع حوار "تشغيل تلقائي". انقر فوق "تثبيت

لعرض حوار "تثبيت".

 (Windows XP) "إذا لم يتم عرض حوار "تثبيت"، حدد "جهاز الكمبيوتر  
أو "الكمبيوتر" (Windows 7/Windows Vista) من قائمة "ابدأ". 
انقر مرتين أيقونة القرص المضغوط ( تثبيت OLYMPUS) لفتح نافذة 

."Launcher.exe"ثم انقر مرتين فوق "OLYMPUS تثبيت"

في حالة عرض حوار "التحكم في حساب المستخدم"، انقر "نعم" أو "متابعة".  

.Olympus قم بتسجيل منتج  2
انقر فوق الزر "التسجيل" واتبع التعليمات الموجودة على الشاشة. ●

يجب توصيل الكاميرا بالكمبيوتر للتسجيل. "توصيل الكاميرا" (صفحة 12)  

إذا لم يتم عرض أي شيء على شاشة الكاميرا حتى بعد توصيل الكاميرا إلى   
الكمبيوتر، فقد تكون البطارية مستهلكة. اشحن البطارية ثم صل الكاميرا مرة 

أخرى.

تثبيت OLYMPUS Viewer 2 و[ib] برنامج   3
الكمبيوتر.

افحص متطلبات النظام قبل بدء التثبيت. ●
●  "OLYMPUS ib" أو "OLYMPUS Viewer 2" انقر فوق الزر

واتبع التعليمات الموجودة على الشاشة لتثبيت البرنامج.
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OLYMPUS Viewer 2

Service Pack 2) Windows XP أو أحدث من نظام التشغيل
Windows 7 / Windows Vista/ (ذلك

المعالج
Pentium 4 بسرعة 1.3 جيجاهرتز أو أعلى 

(معالج Core 2 Duo بسرعة 2.13 جيجاهرتز أو أعلى 
لألفالم السينمائية)

ذاكرة الوصول 
(RAM) 1 جيجابايت أو أكثر (2 جيجابايت ويستحسن أكثر من ذلك)العشوائي

مساحة خالية على 
1 جيجابايت أو أكثرالقرص الصلب

1024 × 768 بكسل أو أكثرإعدادات الشاشة
حد أدنى 65,536 لون (يستحسن 16,770,000 لون)

[ib]

Service Pack 2) Windows XP أو أحدث من نظام التشغيل
Windows 7 / Windows Vista/ (ذلك

المعالج
Pentium 4 بسرعة 1.3 جيجاهرتز أو أعلى

(معالج Core 2 Duo بسرعة 2.13 جيجاهرتز أو أعلى 
لألفالم السينمائية)

ذاكرة الوصول 
(RAM) العشوائي

512 ميجابايت أو أكثر (1 جيجابايت ويستحسن أكثر من ذلك)
(1 جيجابايت أو أكثر لألفالم — 2 جيجابايت ويستحسن 

أكثر من ذلك)
مساحة خالية على 
1 جيجابايت أو أكثرالقرص الصلب

1024 × 768 بكسل أو أكثرإعدادات الشاشة
حد أدنى 65,536 لون (يستحسن 16,770,000 لون)

ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 64 ميجابايت كحد الرسومات
أدنى مع برنامج DirectX 9 أو أحدث من ذلك.

انظر التعليمات عبر اإلنترنت للحصول على معلومات حول استخدام البرنامج.  *

قم بتثبيت دليل الكاميرا.  4
انقر فوق الزر "دليل تعليمات الكاميرا" واتبع التعليمات الموجودة  ●

على الشاشة.

MacintoshMacintosh

أدخل السي دي المرفق في محرك األقراص المضغوطة.  1
انقر مرتين فوق أيقونة سي دي (تثبيت OLYMPUS) على سطح  ●

المكتب.
انقر مرتين فوق أيقونة "تثبيت" لعرض حوار "تثبيت". ●

.OLYMPUS Viewer 2 تثبيت  2
افحص متطلبات النظام قبل بدء التثبيت. ●
انقر فوق الزر "OLYMPUS Viewer 2" واتبع التعليمات الموجودة  ●

على الشاشة لتثبيت البرنامج.

  يمكنك التسجيل عبر "التسجيل" في OLYMPUS Viewer 2 "تعليمات".

OLYMPUS Viewer 2
Mac OS X v10.4.11–v10.7نظام التشغيل

معالج Intel Core Solo/Duo بسرعة 1.5 جيجاهرتز المعالج
أو أسرع

ذاكرة الوصول 
(RAM) 1 جيجابايت أو أكثر (2 جيجابايت ويستحسن أكثر من ذلك)العشوائي

مساحة خالية على 
1 جيجابايت أو أكثرالقرص الصلب

1024 × 768 بكسل أو أكثرإعدادات الشاشة
حد أدنى 32,000 لون (يستحسن 16,770,000 لون)

يمكن اختيار اللغات األخرى من مربع التحرير والسرد الخاص باللغة. للحصول على   *
معلومات حول استخدام البرنامج، انظر التعليمات عبر اإلنترنت.

قم بنسخ دليل الكاميرا.  3
انقر فوق الزر "دليل تعليمات الكاميرا" لفتح المجلد الذي يحتوي على أدلة  ●

الكاميرا. قم بنسخ الدليل بلغتك إلى الكمبيوتر.
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اللغة، التاريخ، الوقت، ومنطقة الوقت
يمكنك اختيار اللغة للقوائم والرسائل المعروضة على الشاشة. يتم حفظ التاريخ 

والوقت المضبوطان هنا إلى أسماء ملف الصورة، طبعات التاريخ والبيانات 
األخرى. 

اضغط الزر n إلدارة الكاميرا إلى التشغيل،   1
.A الختيار اللغة واضغط الزر HIGF استخدم

  يمكن استخدام القوائم لتغيير اللغة التي تم اختيارها. [l] (صفحة 50)

استخدم GF الختيار السنة من أجل السنة [س].  2
X MENU

-- -- -- --:..2012

شاشة ضبط التاريخ والوقت

اضغط I لحفظ التهيئة من أجل السنة [س].  3
X MENU

-- -- -- --:..2012

كما في الخطوتين  2 و3، استخدم HIGF لضبط   4
[ش] (شهر)، [ي] (يوم)، [وقت] (ساعات ودقائق)، 

.A و[ي/ش/س] (ترتيب التاريخ)، ثم اضغط فوق الزر
من أجل تهيئة الوقت الدقيق، اضغط الزر A حيث تدق إشارة الوقت  

00 ثانية.

لتغيير التاريخ والوقت، قم بعمل التهيئة من القائمة. [X] (التاريخ/الوقت)   
(صفحة 50)

استخدم HI الختيار منطقة زمنية [x] وحينئذ اضغط   5
.A الزر

استخدم GF لتشغيل التوقيت الصيفي ([الصيف]) أو إيقافه. ●

’12.02.26 12:30

Seoul
Tokyo

اختيار المنزل والمناطق الزمنية البديلة [توقيت عالمي]. [توقيت عالمي]   
(صفحة 51)

GPS قبل استخدام

يقوم نظام GPS (تحديد المواقع العالمي) في الكاميرا بتحديد موضعك (خطوط 
الطول والعرض) وحفظ هذه المعلومات مع الصور التي تم التقاطها بواسطة 

الكاميرا. 
 (A-GPS أو GPS مساعد) تستخدم الكاميرا بيانات تكميلية من القمر الصناعي

لتحسين التقاط اإلشارة.
ينبغي تحديث بيانات A-GPS كل 14 يوًما.

قبل استخدام GPS، ينبغي عليك ضبط ساعة الكاميرا على التاريخ والوقت 
الصحيحين. (صفحة 15)

A-GPSA-GPS تحديث بيانات تحديث بيانات

قم بتثبيت تحديث البرنامج   1
.(OLYMPUS A-GPS Utility)

قم بتنزيل تحديث البرنامج من الموقع اإللكتروني التالي وثبته على  ●
الكمبيوتر الخاص بك.

http://sdl.olympus-imaging.com/agps/

قم بتوصيل الكاميرا إلى الكمبيوتر وابدأ تشغيل تحديث   2
البرنامج. 

”توصيل الكاميرا“ (صفحة 12)
بمجرد بدء تشغيل البرنامج، اتبع التعليمات الواردة على الشاشة.  
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اسم المعلم  1
موضع معلومات المعلم  2

بوصلة إلكترونية  3
حالة التحديث  4

تتبع GPS نشط  5

خط العرض  6
خط الطول  7

ضغط جوي/هيدروليكي  8
ارتفاع/عمق الماء  9

التاريخ والوقت الحالي  0

تحديد أحد المعالم. FGHI
.GPS تحديث بيانات A

قد تقوم بعض البالد أو المناطق بتنظيم استخدام أجهزة GPS. التزم بكافة   
اللوائح التنظيمية المحلية.

قم بإيقاف تشغيل GPS عندما تكون على متن الطائرة وفي المواقع األخرى   
.GPS التي يحظر فيها استخدام أجهزة

قد يتم إيقاف خدمة بيانات A-GPS بدون إخطار مسبق.  

قد ال تكون بيانات الموضع متاحة أو تحتوي على أخطاء في المواقع التالية:  
المواقع التي ال تكون فيها رؤية السماء واضحة (داخل المباني، تحت  ●

األرض أو تحت الماء، أو األشجار المتشابكة أو المباني المرتفعة)
المواقع المعرضة لتشويش مغناطيسي أو السلكي (بالقرب من خطوط  ●

الطاقة عالية الجهد أو المغناطيسات أو األجهزة اإللكترونية أو الهواتف 
الخلوية التي تعمل على تردد 1.5 جيجاهرتز)

قد يستغرق استقبال بيانات GPS مزيًدا من الوقت أو قد ال تتوافر في بعض   
المواقع أو خالل أوقات معينة من اليوم.

ال تقم بتغطية هوائي استقبال GPS بيديك أو بواسطة أشياء معدنية.  

 GPS إذا كانت البطارية منخفضة, ال يمكن للكاميرا الحصول على بيانات  
أثناء إيقاف تشغيل الكاميرا.

.GPS الكاميرا غير مجهزة بنظام مالحة  

حينما يكون [المسار] [مشغل], سيواصل جهاز استقبال GPS سحب الطاقة   
من البطارية عند إيقاف تشغيل الكاميرا.

ال يتم تسجيل بيانات GPS مع األفالم.  

اضغط على الزر INFO أثناء إغالق الكاميرا. يتم عرض الوقت الحالي   
وموقع التصوير لمدة 30 ثانية تقريًبا.

GPS استخدام

حدد [مشغل] من أجل [اعدادات GPS] < [GPS] في   1
عالمة التبويب d (ضبط القائمة 3). 

”قائمة التهيئة“ (صفحة 9)
بمجرد قيام الكاميرا بتحديد الموقع، ستظهر  وإحداثيات الموقع  ●

على الشاشة. 

PP

0.00.0
AUTO
WB

AUTO
WB

AUTO
ISO

AUTO
ISO

12M

0:340:3444 NORM GPS

:وميضGPS بحث إشارة
: إضاءةGPS استقبال إشارة

ستستغرق الكاميرا عدة دقائق لتحديد الموضع بعد مرور فترة من عدم   
االستخدام.

إذا استمرت األيقونة في الوميض بعد مرور عدة دقائق، فمن المحتمل أن 
يكون هناك صعوبة في التقاط اإلشارة بواسطة الكاميرا. انتقل إلى منطقة 

خارجية مفتوحة بدون عوائق أو قم بتغيير موقعك.

اضغط باستمرار على F في شاشة التصوير أو العرض.  2
سيتم عرض موقعك على الشاشة. ●
● .GPS سيتم عرض المعالم القريبة من قاعدة بيانات

OK

---------

Updated 1 min ago

2012/02/26
00:00

Latitude/Longitude
N123°56' 78''
E123°56' 78''
Barometer
877hpa
Altitude/Water Depth
1200m

LOG
MENU

Update GPS

6

4

5

3

2

1

7
8
9
0
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قم بحمل الكاميرا، وقم بإعداد اللقطة.  3

المقبض األفقي

المقبض الرأسي

شاشة 
المراقبة

عند حمل الكاميرا، تأكد من عدم تغطية الفالش والميكروفون بأصابعك، الخ.  

اضغط مع االستمرار على زر A لتفتيح الشاشة عندما تكون هناك صعوبة   
في رؤية الشاشة. يعود سطوع الشاشة لإلعداد االفتراضي إن لم يتم القيام 

بأي عمليات لمدة 10 ثواٍن.

(P نمط) التصوير بقيمة فتحة العدسة وسرعة الغالق المثالية
في هذه الوضعية، يتم تنشيط إعدادات التصوير اآللي بينما تسمح أيضًا بإجراء 

تغييرات على نطاق واسع في وظائف قائمة التقاط الصور مثل تعويض التعريض 
وموازنة البياض وإلى آخر ذلك حسب الحاجة.

. يتم إبراز التهيئات األصلية للوظيفة في   

.P اضبط قرص الوضع على  1

اضغط زر n إلدارة الكاميرا إلى التشغيل.  2
P مؤشر الوضع

PP

0.00.0
AUTO
WB

AUTO
WB

AUTO
ISO

AUTO
ISO

12M

44 NORM 0:340:34

عدد الصور القابلة للتخزين (صفحة 66)
شاشة المراقبة (شاشة وضع االستعداد)

إلتقاط الصور، الرؤية والمسحإلتقاط الصور، الرؤية والمسح
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اضغط زر الغالق لألسفل للمنتصف للتركيز البؤري  4
على الهدف.

عندما تقوم الكاميرا بالتركيز البؤري على الهدف، يتم قفل التعريض  ●
الضوئي (يتم عرض سرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة)، وتتغير عالمة 

الهدف للتركيز البؤري التلقائي إلى األخضر.
تكون الكاميرا غير قادرة على التركيز البؤري إذا ومضت عالمة الهدف  ●

للتركيز البؤري التلقائي باألحمر. حاول القيام بضبط التركيز البؤري 
مرة أخرى.

اضغط للمنتصف

PP

F3.3F3.31/4001/400

سرعة الغالق

عالمة الهدف للتركيز البؤري التلقائي

قيمة فتحة العدسة

"التركيز البؤري" (صفحة 61)  

اللتقاط الصورة، اضغط زر الغالق بالكامل لألسفل برفق   5
بينما كن حريصا أال تحدث أي اهتزاز للكاميرا.

اضغط بالكامل

شاشة مراجعة الصورة

لمشاهدة الصور أثناء التصويرلمشاهدة الصور أثناء التصوير
ضغط الزر q يمكن من إعادة عرض الصور. للرجوع إلى التصوير، إما أن 

تضغط الزر q مرة أخرى أو تضغط زر الغالق لألسفل للمنتصف.

لغلق الكاميرالغلق الكاميرا
اضغط الزر n مرة أخرى.

تصوير األفالم السينمائية 

اضغط الزر R لبدء التسجيل.  1

0:00RECREC 0:00 0:340:34

0:340:340:000:00RECREC

يضيء باللون األحمر عند التصوير

وقت التسجيل

طول التسجيل المستمر 
(صفحة 67)

يمكن استخدام تأثيرات وضع التصوير المضبوط أثناء تصوير األفالم. عندما   
يكون وضع تصوير األفالم المضبوط هو  (بعض األوضاع) أو 

.P (بعض األوضاع)، يتم التصوير في وضع P

سيتم كذلك تسجيل الصوت.  

اضغط الزر R مرة أخرى إليقاف التسجيل.  2
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الزوم البصري للتقريب:

عمود الزوممقاس الصورة

16:9L/12 ميجابايت
مدى الزوم البصري

أخرى
يتغير معدل التكبير تبًعا لنوعية مقاس الصورة.*1

[مشغل] محدد لـ [تكبير عالي الوضوح]:

عمود الزوممقاس الصورة

12 ميجابايت
نطاق تكبير عالي الوضوح

[مشغل] محدد لـ [زوم رقمي]:

عمود الزوممقاس الصورة

16:9L/12 ميجابايت
مدى الزوم الرقمي

يتغير معدل التكبير تبًعا لنوعية أخرى
مقاس الصورة.*1

مدى الزوم الرقمي

إذا كان [مقاس الصورة] أقل من الدقة الكاملة، بعد الوصول إلى الحد األقصى من   1*

الزوم البصري، ستقوم الكاميرا بتعديل الصورة وتشذيبها إلى [مقاس الصورة] 
المحدد، ثم ادخل مدى الزوم الرقمي إذا كان [زوم رقمي] تم ضبطه على [مشغل].

قد تظهر الصور التي تم التقاطها من خالل عمود الزوم المعروض باللون   
األحمر "حبيبية".

استخدام الزوم
ضغط أزرار الزوم يضبط مدى التصوير.

T جانب التقريب W جانب التبعيد

PP 4.94.9

0.00.0
AUTO
WB

AUTO
WB

AUTO
ISO

AUTO
ISO

12M

PP

0.00.0
AUTO
WB

AUTO
WB

AUTO
ISO

AUTO
ISO

12M

8.08.0

NORM44 440:340:34 NORM 0:340:34

عمود الزوم

الزوم البصري للتقريب: ×4  
تكبير عالي الوضوح: ×2

الزوم الرقمي: ×4

اللتقاط صور أكبر [تكبير عالي الوضوح] (صفحة اللتقاط صور أكبر [تكبير عالي الوضوح] (صفحة 4040)، )، 
[زوم رقمي] (صفحة [زوم رقمي] (صفحة 3737))

يمكن التعرف على نوع ودرجة الزوم من خالل مظهر عمود الزوم.   
يختلف العرض تبعا لالختيارات المحددة من أجل [تكبير عالي الوضوح] 

(صفحة 40)، [زوم رقمي] (صفحة 37) و [مقاس الصورة] (صفحة 32).
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استخدام الفالش
يمكن اختيار وظائف الفالش ألفضل مالئمة لظروف التصوير.

حدد خيار الفالش في قائمة الوظائف.  1

0.00.0

MENUMENU

12M

AUTO
WB

AUTO
WB

AUTO
ISO

AUTO
ISO

استخدم HI لتحديد اختيار التهيئة، واضغط الزر A للضبط.  2
الوصفاالختيار

يتوهج الفالش تلقائيًا في ظروف اإلضاءة المنخفضة فالش اوتو
أو إضاءة الخلفية.

يتم إصدار فالشات مسبقة لتقليل حدوث العيون عين حمراء
الحمراء في الصور الفوتوغرافية.

ينطلق الفالش بغض النظر عن الضوء المتوفر.يعبأ

ال يتوهج الفالش.الفالش مغلق

من أجل التفاصيل، انظر "استخدام الفالش الخارجي" جهاز تحكم
(صفحة 67). مساعد

ال يتم عرض [جهاز تحكم] و [مساعد] عند ضبط [تحكم للبعد] (صفحة 38)   
إلى [مغلق].

تغيير عرض معلومات التصوير

يمكن تغيير عرض معلومات الشاشة ألفضل مطابقة للعرض، على سبيل المثال، 
عند الحاجة إلى مشهد واضح للشاشة أو من أجل عمل تكوين دقيق عن طريق 

استخدام عرض الشبكة.

.(INFO) F اضغط على  1
تتغير معلومات التصوير المعروضة في الترتيب الموضح لألسفل كل  ●

مرة يضغط فيها الزر.

PP

PP

0.00.0
AUTO
WB

AUTO
WB

AUTO
ISO

AUTO
ISO

12M

zz
44 NORM 0:340:34Date GPS

0.00.0
AUTO
WB

AUTO
WB

AUTO
ISO

AUTO
ISO

12M

44 NORM 0:340:34Date GPS

عادي

ال توجد معلومات

مفصلة

قراءة المخطط المدرجقراءة المخطط المدرج
إذا كانت قمة المؤشر تمأل الجزء األكبر من اإلطار، 

فستظهر الصورة في الغالب باللون األبيض.

إذا كانت قمة المؤشر تمأل 
الجزء األكبر من اإلطار، 

فستظهر الصورة في الغالب 
باللون األسود.

القسم األخضر يوضح توزيع اإلضاءة 
ضمن مركز الشاشة.
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لتشغيل تسجيالت الصوتلتشغيل تسجيالت الصوت
 .A لتشغيل الصوت المسجل مع صورة ما، حدد الصورة واضغط على الزر

أثناء إعادة تشغيل الصوت

اضغط على GF لضبط الصوت.  

إلعادة عرض األفالم السينمائيةإلعادة عرض األفالم السينمائية
.A اختر فيلما سينمائيا، واضغط الزر

فيلم سينمائي
’12/02/26 12:30’12/02/26 12:30

4/304/30

OK

إيقاف مؤقت وإعادة 
تشغيل

اضغط على الزر A إليقاف مؤقتًا إعادة التشغيل. 
أثناء اإليقاف المؤقت، التقديم السريع أو العودة، 

اضغط على الزر A إلعادة التشغيل.

اضغط على I للتقديم السريع. اضغط على I التقديم السريع
مرة أخرى لزيادة سرعة التقديم السريع.

اضغط H للترجيع. سرعة الترجيع السريع تزداد الترجيع
.H في كل مرة يضغط فيها على الزر

استخدم GF لتعديل جهارة الصوت.ضبط مستوى الصوت

مشاهدة الصور

.q اضغط الزر  1
عدد اإلطارات/

العدد اإلجمالي للصور

12:30’12/02/26’12/02/26 12:30

4/304/30

صورة إعادة العرض

يتم عرض الصور التي يتم التقاطها باستخدام الوضع V كمجموعة.   
اضغط على الزر T لتشغيل الصورة في مجموعة.

استخدم HI الختيار صورة ما.  2
يعرض الصورة 
التالية

يعرض الصورة 
السابقة

احتفظ بضغط I للتقديم السريع واحتفظ بضغط H للترجيع.  

يمكن تغيير حجم عرض الصور. "مشهد الفهرس ومشهد الصورة المقربة"   
(صفحة 23)
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عمليات التشغيل أثناء اإليقاف المؤقت إلعادة العرضعمليات التشغيل أثناء اإليقاف المؤقت إلعادة العرض

أثناء اإليقاف المؤقت

0:14/0:340:14/0:34 الوقت المنقضي/
إجمالي وقت التصوير

استخدم F لعرض اإلطار األول واضغط على تحديد
G لعرض اإلطار األخير.

التقدم السريع والترجيع 
السريع إطار واحد كل مرة

اضغط I أو H لتقديم وترجيع إطار واحد في 
المرة الواحدة. احتفظ بضغط I أو H من أجل 

التقديم أو الترجيع المتواصل.

اضغط على الزر A الستئناف إعادة التشغيل.استئناف إعادة التشغيل

إليقاف إعادة عرض الفيلم السينمائيإليقاف إعادة عرض الفيلم السينمائي
. اضغط الزر

إلعادة عرض األفالم على الكمبيوتر، يوصى ببرمجيات الكمبيوتر الشخصي   
المشمول. من أجل االستخدام األول لبرمجيات الكمبيوتر الشخصي، قم 

بتوصيل الكاميرا إلى الكمبيوتر، ثم اطلق البرمجيات.

مسح الصور أثناء إعادة العرض (مسح الصورة المنفردة)

.() G اعرض الصورة التي تريد مسحها واضغط على  1
MENU
4/304/30

.A الختيار [مسح]، واضغط الزر GF اضغط  2
يمكن مسح صور متعددة أو كافة الصور في وقت واحد (صفحة 44).  
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تغيير عرض معلومات الصورة

يمكن تغيير إعدادات معلومات التصوير المعروضة على الشاشة.

.(INFO) F اضغط على  1
تتغير معلومات الصورة المعروضة في الترتيب الموضح باألسفل في كل  ●

مرة يضغط فيها الزر.

3D3D 1010

’12/02/26’12/02/26 12:3012:30

4/304/30

4/304/30

’12/02/26 12:30

10103D3D

12M

2.02.01/10001/1000

100-0004100-0004
AUTO
WB

AUTO
WB

100
ISO
100
ISO

NORM

1

MAGICMAGIC
F3.3F3.3 

1200m877hpa877hpa 1200m 

عادي

مفصل

ال توجد بيانات

مشهد الفهرس ومشهد الصورة المقربة
مشهد الفهرس يمكن من االختيار السريع لصورة الهدف. مشهد الصورة المقربة 

(تكبير حتى ×10) يتيح مراجعة تفاصيل الصورة.

اضغط أزرار الزوم.  1

12:30’12/02/26’12/02/26 12:30

4/304/30

12:30’12/02/26’12/02/26 12:30

4/304/30

W T

W

W

T

’12/02/26 12:30

35ºN
139ºE
35ºN

139ºE

2012/
02/26
2012/
02/26

ALLALL

مشهد صورة منفردة مشهد مقرب

مشهد  فهرسي تصفح الصور

الختيار صورة في المشهد الفهرسيالختيار صورة في المشهد الفهرسي
استخدم HIGF الختيار صورة ما واضغط الزر A لعرض الصورة 

المختارة في مشهد صورة منفردة.

لتقليب صورة في المشهد المقربلتقليب صورة في المشهد المقرب
استخدم HIGF لتحريك منطقة المشاهدة.

إليقاف تصفح الصورإليقاف تصفح الصور
.A واضغط الزر ،[ALL] الختيار GF استخدم
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لتغيير وضع التصويرلتغيير وضع التصوير
 ،P ، ، ، ،M ،P) يمكن تغيير وضع التصوير  

C2 ،C1) بتدوير قرص الوضع.

"لمبة المؤقت الذاتي/إيضاح الشاشة/مصباح التركيز البؤري التلقائي" 
(صفحة 6)

(M الوضع) يتم إبراز التهيئات األصلية للوظيفة في
ستختار الكاميرا تلقائًيا وضع التصوير األمثل للمشهد. يتم تحديد ظروف التصوير 

من خالل الكاميرا وال يمكن تغيير التهيئات، باستثناء بعض الوظائف.

.M اضبط نمط التصوير على  1

12M

NORM44 0:340:34

يتغير الرمز حسب موقع التصوير 
الذي تحدده الكاميرا تلقائيًا

في بعض الحاالت، قد ال تختار الكاميرا وضعية التصوير المطلوبة.  

عندما ال تتمكن الكاميرا من التعرف على النمط األمثل، سيتم اختيار  
.P ،الوضع

التقاط الصور تحت اإلضاءة المنخفضة ( ضوء خافت)

استخدم الوضع  (ضوء خافت) اللتقاط صور تحت اإلضاءة المنخفضة دون 
استخدام حامل ثالثي.

. أدر قرص األوضاع إلى  1

التصوير بوضع رياضة سريعة [ (رياضة سريعة)]

في وضع  (رياضة سريعة), يمكنك تصوير األغراض سريعة الحركة 
مثل الرياضة.

. أدر قرص األوضاع إلى  1

( الوضع) استخدام أفضل وضع من أجل منظر التصوير

. اضبط نمط التصوير على  1

استخدم HI لتحديد النمط ثم اضغط على الزر A للضبط.  2

MENUMENU

12M

األيقونة المبينة لنمط المشاهد الذي تم ضبطه

استخدام أوضاع التصويراستخدام أوضاع التصوير
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في أوضاع ، تكون تهييئات التصوير تهيئات مبرمجة مسبًقا من أجل   
مناظر تصوير محددة. قد تكون الوظائف محدودة في بعض األوضاع.

التطبيقاالختيار

B صورة شخصية/F/Beauty V منظر طبيعي/
G ليلي مشهد*M/1 ليلي+شخصي*1/

N داخلي/W شمعة*R/1 صورة شخصية/
S غروب الشمس*X/1 ألعاب نارية*1/

V مأكوالت/d وثائق/q شاطئ وثلج/
M لقطة مائية/k مائي l/1 مائي 2/

H ماكرو مائي/U نمط القط/t نمط الكلب/
a ثلثج/p بانوراما/ صورة 3 ابعاد/

 اضواء خلفية*2

تلتقط الكاميرا صورة 
باستخدام أفضل اإلعدادات 

لظروف المشاهد هذه.

عندما يكون الموضوع مظلما أو عند التقاط األلعاب النارية، يتم تنشيط تقليل   1*

التشويش تلقائيا. يؤدي ذلك إلى مضاعفة وقت التصوير تقريًبا، حيث ال يمكن 
التقاط الصور التالية أثناء ذلك.

عند الضبط إلى [ أضواء خلفية]، يتم تحديد [مقاس الصورة] (صفحة 32)   2*

إلى [n] أو أقل. يوصى بهذا من أجل تصوير موضوع ثابت.

((Beauty V) اللتقاط الصور مع إعداد) اللتقاط الصور مع إعداد
وفقا للصورة، قد ال يكون التحرير فعاًال.  

.[Beauty V] اختر  1
اضغط على G للذهاب إلى القائمة الفرعية.  2

MENUMENU

5M

استخدم HI لتحديد إعداد التهذيب، واضغط على الزر A للضبط.  3

NORM44

5M

0:340:34

إعداد التهذيب

[ضبط 1] أو [ضبط 2] أو [ضبط 3] يهذب الصورة حسب إعدادات  ●
الجمال. «التجميل اعدادات» (صفحة 51)

قم بتوجيه الكاميرا ناحية الموضوع. قم بمراجعة اإلطار الظاهر حول الوجه   4
المكتشف بواسطة الكاميرا، وحينئذ اضغط زر الغالق اللتقاط الصورة.

يتم حفظ الصورة التي لم تتم معالجتها باإلضافة إلى الصورة المعالجة.  

إذا تعذر تنميق الصورة، فسيتم حفظ الصورة التي لم تتم معالجتها فقط.  

يتم تحديد [مقاس الصورة] (صفحة 32) للصورة المنمقة إلى [n] أو أقل.  
 A حدد [موافق] أو [ضبط الجمال] في شاشة العرض، واضغط على الزر  5

للحفظ أو إعادة تهذيب الصورة بشكل إضافي.

MENU

ضبط الجمال
.Q الختيار بند التنميق، واضغط الزر HIGF استخدم  1

MENU

Off
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قم بمراجعة تأثيرات التنميق على شاشة المراجعة، وحينئذ اضغط الزر   2
Q لبدء عملية التنميق والحفظ.

يمكن تسجيل إعدادات ضبط الجمال. ●

اللتقاط صور تحت الماءاللتقاط صور تحت الماء
اختر [M لقطة مائية]، [k مائي 1]، [l مائي 2]*1، [H ماكرو].

عند الضبط إلى [l مائي 2]، يتم تثبيت البعد البؤري تلقائيًا إلى حوالي 5.0 م.   1*

"معلومات هامة حول مزايا مقاومة الماء والصدمات" (صفحة 69)  

لقفل مسافة التركيز البؤري من أجل لقطات تحت الماءلقفل مسافة التركيز البؤري من أجل لقطات تحت الماء
((AFAF قفل) قفل)

عندما يتم اختيار [M لقطة مائية]، [k مائي 1] أو [H ماكرو مائي]، 
.A اضغط الزر

AF عالمة قفل
AF LOCKAF LOCK 0.00.0

0:340:34NORM44

.AF مرة أخرى إلزالة عالمة القفل A لإللغاء، اضغط الزر  

اللتقاط صور وجه الحيوان األليف الخاص بك، اختر اللتقاط صور وجه الحيوان األليف الخاص بك، اختر 
([([UU نمط القط]/[ نمط القط]/[tt نمط الكلب]) نمط الكلب])

استخدم HI الختيار [U] أو [t] واضغط الزر A للضبط.
يتم اختيار [اطالق تلقائي] تلقائيًا، وعند التعرف على وجه الموضوع، يتم  ●

التقاط الصورة تلقائيًا.
إللغاء [اطالق تلقائي]، انظر "استخدام المؤقت الذاتي" (صفحة 29). ●

اللتقاط الصور شاملة الرؤية (اللتقاط الصور شاملة الرؤية (pp بانوراما) بانوراما)
استخدم HI لتحديد [اوتوماتيكي] أو [يدوي] أو [كمبيوتر], واضغط على   1

زر A للضبط.

التطبيقالقائمة الفرعية 1

اوتوماتيكي
يتم التقاط ثالثة إطارات وجمعها بواسطة الكاميرا. يقوم 
المستخدم فقط بتكوين اللقطات بحيث تتراكب عالمات 

الهدف والمؤشرات، وتقوم الكاميرا تلقائيًا بتحرير الغالق. 

يدوي
يتم التقاط ثالثة إطارات وجمعها بواسطة الكاميرا. يركب 

المستخدم الصور باستعمال اإلطار التوجيهي وتحرير 
الغالق يدوًيا.

PC يمكن توحيد صور البانوراما تلقائًيا بمجرد تدوير الكاميرا
إلى اتجاه التصوير. اضغط على زر الغالق لبدء التسلسل.

للحصول على التفاصيل حول تثبيت برمجيات الكمبيوتر الشخصي، انظر   
"تثبيت برمجيات الكمبيوتر الشخصي وتدوين المستخدم" (صفحة 13).

عند الضبط على [اوتوماتيكي] أو [يدوي]، يتم ضبط [مقاس الصورة]   
(صفحة 32) على 2 ميجابايت أو ما يكافئها.

يتم قفل التركيز البؤري، التعريض الضوئي، موضع الزوم (صفحة 19)   
وموازنة البياض (صفحة 30) في اإلطار األول.

الفالش (صفحة 20) مثبت إلى وضع $ (الفالش مغلق).  

التقاط صور مع [اوتوماتيكي]التقاط صور مع [اوتوماتيكي]
اضغط زر الغالق اللتقاط اإلطار األول.  1

حرك الكاميرا قليال في اتجاه اإلطار الثاني.  2

عالمة الهدف

المؤشر

الشاشة عند توحيد الصور من اليسار إلى اليمين

OKMENU

AUTOAUTO
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حرك الكاميرا قليال ببطء بينما تحتفظ بها مستقيمة، وأوقف الكاميرا حيث   3
يتراكب المؤشر وعالمة الهدف.

تقوم الكاميرا بتحرير الغالق تلقائيًا. ●

لتوحد صورتين فقط، اضغط الزر A قبل التقاط اإلطار الثالث.  
أعد الخطوة 3 ألخذ إطار ثالث.  4

بعد أن يتم التقاط اإلطار الثالث، تقوم الكاميرا تلقائيًا بمعالجة اإلطارات  ●
ويتم عرض صورة البانوراما الموحدة.

. إلنهاء وظيفة بانوراما بدون حفظ الصورة، اضغط الزر  

.[PC] عندما ال يتحرر الغالق تلقائيًا، حاول [يدوي] أو  

التقاط صور مع [يدوي]التقاط صور مع [يدوي]
استخدم HIGF الختيار االتجاه الذي يتم فيه توحيد اإلطارات.  1

االتجاه من أجل توحيد اإلطار التالي
MANUALMANUAL

اضغط زر الغالق اللتقاط اإلطار األول. يتم عرض الجزء األبيض المجمع   2
لإلطار األول في منطقة االلتحام 1. 

اإلطار األول

1 21 2

MENU OK

MANUALMANUAL MANUALMANUAL

قم بتكوين اللقطة التالية بحيث تتداخل منطقة االلتحام 1 على منطقة االلتحام 2.  3
اضغط زر الغالق اللتقاط اإلطار الثاني.  4

اضغط الزر A لتوحيد إطارين فقط.  
أعد الخطوات 3 و 4 ألخذ إطار ثالث.  5

بعد أن يتم التقاط اإلطار الثالث، تقوم الكاميرا تلقائيًا بمعالجة اإلطارات  ●
ويتم عرض صورة البانوراما الموحدة.

. إلنهاء وظيفة بانوراما بدون حفظ الصورة، اضغط الزر  

[[PCPC] التقاط صور بواسطة] التقاط صور بواسطة
استخدم HIGF الختيار االتجاه الذي يتم فيه توحيد اإلطارات.  1

اضغط زر الغالق لاللتقاط اإلطار األول، ثم قم بتوجيه الكاميرا لإلطار الثاني.   2
يتشابه إجراء التصوير مع وضع [يدوي].

التصوير البانورامي ممكن حتى إلى 10 إطارات.  
كرر الخطوة 2 حتى يتم التقاط عدد اإلطارات المطلوبة، وحينئذ اضغط الزر   3

A أو الزر  عند إتمام العمل.

ارجع إلى دليل المساعدة ببرمجيات الكمبيوتر الشخصي من أجل التفاصيل   
عن كيفية عمل صور بانوراما.

تصوير صور ثالثية األبعادتصوير صور ثالثية األبعاد
في هذا الوضع، يتم التقاط الصور ثالثية األبعاد على أجهزة عرض متوافقة مع 

الصور ثالثية األبعاد.

ال يمكن عرض الصور التي تم التقاطها  ثالثية األبعاد على شاشة هذه الكاميرا.  
 A لتحديد [اوتوماتيكي] أو [يدوي] ثم اضغط على الزر HI استخدم  1

للضبط.

الوصفالقائمة الفرعية 1

اوتوماتيكي
 يقوم المستخدم فقط بتكوين اللقطات بحيث تتراكب 
عالمات الهدف والمؤشرات، وتقوم الكاميرا تلقائيًا 

بتحرير الغالق.

يدوي
بعد التقاط اإلطار األول، قم بتحريك الكاميرا لكي 

تقوم بتراكب الموضوع مع الصورة في شاشة 
المراقبة. ثم قم بتحرير الغالق يدويًا.
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تبًعا للهدف أو الموقف (إذا كانت المسافة بين الكاميرا والهدف قصيرة جًدا)،   
قد ال تبدو الصورة ثالثية األبعاد. 

تختلف زاوية عرض الصور ثالثية األبعاد تبًعا للهدف وما شابه ذلك.  

. إلنهاء وظيفة بانوراما بدون حفظ الصورة، اضغط الزر  

.[ يتم تثبيت [مقاس الصورة] (صفحة 32) إلى [  

يتم تثبيت معدل الزوم.  

يتم تثبيت التركيز البؤري، التعريض الضوئي، وموازنة البياض عند التقاط   
الصورة األولى.

يتم تثبيت الفالش إلى [$ الفالش مغلق].  

(P الوضع) التصوير بالتأثيرات الخاصة الوضع
أضف اثر فني على صورتك عن طريق اختيار التأثير الخاص المرغوب فيه.

.P اضبط  نمط التصوير على  1

.A لتحديد الوضع ثم اضغط على زر HI استخدم  2

MENUMENU

2 3

0.00.0
AUTO
WB

AUTO
WB

12M

112Pop Art

األيقونة المبينة للوضع P الذي تم ضبطه

االختياروضع التصوير

الفلتر السحري

 Pop Art 1
2 ثقب الدبوس*1
3 عين السمكة

4 الرسم*1، 2
5 تركز لطيف*1

6 الشرير
7 تألأل*1

8 ألوان مائية*1
9 انعكاس
0 مصغر
a مجزأة
b درامي

يتم تحديد [مقاس الصورة] (صفحة 32) للصورة المنمقة إلى [n] أو أقل.  1*

لقد تم حفظ صورتين، الصورة غير المعدلة والصورة التي تم استعمال التأثير لها.  2*

في وضع P، تكون تهيئات التصوير المثالية مبرمجة مسبًقا من أجل كل   
تأثير منظر. لهذا السبب، ال يمكن تغيير بعض التهيئات في بعض األوضاع.

يتم استعمال التأثير المحدد للفيلم السينمائي. قد ال يتم استعمال التاثير تبًعا   
لوضع التصوير.

(C2و C1 إعداد وضعي) استدعاء اإلعدادات المحفوظة

تستخدم األوضاع C1 وC2 اللتقاط الصور باستخدام اإلعدادات المخصصة 
المحفوظة باستخدام خيار [اعداد الوضع المخصص] (صفحة 45) في قائمة 

اإلعداد. 

.C2 أو C1 اضبط وضع التصوير على  1
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"استخدام القائمة" (صفحة 8)  

تصوير اللقطات المقربة (تصوير الماكرو)
هذه الوظيفة تمكن الكاميرا من التركيز البؤري وتصوير الموضوعات على 

مسافة قريبة.

حدد خيار الفالش في قائمة الوظائف.  1

0.00.0

MENUMENU

12M

AUTO
WB

AUTO
WB

AUTO
ISO

AUTO
ISO

استخدم HI لتحديد اختيار التهيئة، واضغط الزر A للضبط.  2
الوصفاالختيار

يتم إلغاء تنشيط نمط ماكرو.مغلق

يمكنك التقاط الصور من مدى قريب.وضع ماكرو
15 سم*1 10 سم*2

ماكرو ممتاز*3
يمكن هذا التصوير إلى مسافات يصل قربها 

1 سم من الجسم. ال يمكن جلب الموضوعات الواقعة على 
بعد 60 سم أو أبعد إلى التركيز البؤري.

يضيء منور LED المنطقة التي تبعد  7  إلى  20  سم من Sشاشة ماكرو *3، *4   
العدسة، بينما يتم ضغط زر الغالق للمنتصف لألسفل.

.(W) عندما يكون الزوم على الموضع األكثر تبعيدًا  1*

.(T) عندما يكون الزوم عند الموضع األكثر تقريبًا  2*

يتم تثبيت الزوم تلقائيًا.  3*

يتم تثبيت الحساسية ISO (صفحة 31) تلقائيا إلى [ISO اوتوماتيكي].  4* 

ال يمكن ضبط الفالش (صفحة 20) والزوم (صفحة 19) عند اختيار   
[a ماكرو ممتاز] أو [S N شاشة ماكرو].

استخدام المؤقت الذاتي
بعد أن يتم ضغط زر الغالق بالكامل لألسفل، يتم التقاط الصورة بعد تأخير زمني.

حدد خيار المؤقت الذاتي في قائمة الوظائف.  1

1212
0.00.0

AUTO
WB

AUTO
WB

AUTO
ISO

AUTO
ISO

MENUMENU

12M

22

Y  

استخدم HI لتحديد اختيار التهيئة، واضغط الزر  2
A للضبط.

الوصفاالختيار

تم تعطيل المؤقت الذاتي.Y مغلق

Y 12 ثانية
تدار لمبة المؤقت الذاتي إلى التشغيل لمدة  10  ثواني 

تقريبًا، وحينئذ تومض لمدة  2  ثانية تقريبًا، وحينئذ 
يتم التقاط الصورة.

تومض لمبة المؤقت الذاتي لمدة 2 ثانية تقريًبا، Y 2 ثانية
وحينئذ يتم التقاط الصورة.

 اطالق تلقائي*1
عندما يدير الحيوان األليف (قطة أو كلب) رأسه 
أمام الكاميرا، يتم التعرف على وجهه ويتم التقاط 

الصورة تلقائًيا.

يتم عرض [اطالق تلقائي] عندما يكون الوضع  [U] أو [t] فقط.   1*

استخدام وظائف التصويراستخدام وظائف التصوير
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إللغاء المؤقت الذاتي بعد أن يبدأإللغاء المؤقت الذاتي بعد أن يبدأ
. اضغط الزر

ضبط النصوع (تعويض التعريض الضوئي)
يمكن تعديل السطوع القياسي (التعريض المناسب) المضبوط بواسطة الكاميرا 

لألفتح أو األغمق للحصول على اللقطة المطلوبة.

ال يمكن تغيير السطوع في بعض أوضاع التصوير.  

حدد خيار تعويض التعريض الضوئي في قائمة الوظائف.  1

MENUMENU

12M

AUTO
WB

AUTO
WB

AUTO
ISO

AUTO
ISO

0011 11 2222

± 0.0

استخدم HI الختيار النصوع المرغوب، واضغط   2
.A الزر

الضبط إلى منظر اللون الطبيعي (موازنة البياض)
لتلوين أكثر طبيعية، اختر خيار موازنة البياض يتناسب مع المشهد.

حدد خيار موازنة البياض في قائمة الوظائف.  1

0.00.0

AUTO
ISO

AUTO
ISO

MENUMENU

12M

AUTO
WB

AUTO
WB

WB   WB

 A لتحديد اختيار التهيئة، واضغط الزر HI استخدم  2
للضبط.

الوصفاالختيار

تقوم الكاميرا تلقائيًا بضبط موازنة البياض طبقًا WB اوتوماتيكي
لمنظر التصوير.

f.من أجل التصوير الخارجي تحت سماء صافية

g.من أجل التصوير الخارجي تحت سماء غائمة

h.من أجل التصوير تحت إضاءة التنجستين

.من أجل التصوير تحت إضاءة النيون األبيض
.من أجل التصوير تحت الماء

 لتهيئة الظالل الدقيقة لأللوان التي ال يمكن ضبطها
بواسطة اوتوماتيكي أو مشمس أو غائم أو ساطع أو 

انارة فلورسنت. 
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استخدام موازنة البياض من لمسة واحدةاستخدام موازنة البياض من لمسة واحدة
حدد خيار موازنة البياض فى قائمة الوظائف.  1

استخدم HI لتحديد [] أو []، ووجه الكاميرا ناحية ورقة بيضاء.  2
اضبط الورقة لتمأل الشاشة بالكامل، وتأكد من عدم وجود منطقة ظل. ●
قم بإجراء هذا اإلجراء تحت الضوء حيث تم التقاط الصور فعلًيا. ●

. اضغط زر  3
ُتحرر الكاميرا الغالق ويتم تسجيل موازنة البياض.  ●
يتم تخزين موازنة البياض المسجل في الكاميرا. لن يتم مسح البيانات  ●

بإيقاف الطاقة. 
عند تحديد [] أو [] التي تم تسجيل موازنة البياض الخاصة بها  ●

في الخطوة 2، سيتم تسجيل موازنة بياض جديدة.

عندما تكون المنطقة البيضاء غير كبيرة بما يكفي أو عندما يكون اللون   
مضيًئا جًدا، أو مظلًما جًدا، أو عاٍل، ال يمكن تسجيل موازنة البياض. ارجع 

إلى الخطوة 2 أو اضبط موازنة البياض األخرى.

ISO اختيار حساسية

حدد خيار إعدادات ISO في قائمة الوظائف.  1

1/400 F3.3

0.00.0

MENUMENU

12M

1/400 F3.3

AUTO
WB

AUTO
WB

AUTO
ISO

AUTO
ISO

6400
ISOISO

100
ISOISO
100HIGH

ISOISO
HIGH6400

  ISO

استخدم HI لتحديد اختيار التهيئة، واضغط الزر  2
A للضبط.

الوصفاالختيار

تقوم الكاميرا تلقائيًا بضبط الحساسية طبقًا لمنظر ISO اوتوماتيكي 
التصوير.

حساس
تقوم الكاميرا تلقائًيا بالضبط إلى الحساسية األعلى 

من [ISO اوتوماتيكي] لتقليل الضبابية الناتجة عن 
اهتزاز الكاميرا وحركة الموضوع.

يتم تثبيت حساسية ISO إلى القيمة المختارة.القيمة

في إعدادات ISO، بالرغم من أن القيم األصغر تؤدي إلى حساسية أقل،   
يمكن التقاط صور واضحة جدًا تحت ظروف إضاءة كاملة. تؤدي القيم 

األكبر إلى درجة حساسية أعلى، ويمكن التقاط الصور بسرعات غالق كبيرة 
حتى في ظروف إضاءة خافتة. ولكن الحساسية العالية تسبب تشويشا في 

الصورة الناتجة، وهو ما يجعلها تبدو محببة.

التصوير المتالحق (سواقة)
يتم التقاط الصور بشكل متالحق بينما يتم االحتفاظ بالضغط لألسفل على زر الغالق.

حدد خيار السواقة في قائمة الوظائف.  1

0.00.0

MENUMENU

12M

AUTO
WB

AUTO
WB

AUTO
ISO

AUTO
ISO

22

استخدم HI لتحديد اختيار التهيئة، واضغط الزر  2
A للضبط.
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الوصفاالختيار 
 o.يتم التقاط إطار واحد كل مرة يضغط فيها زر الغالق

1*j
تلتقط الكاميرا لقطات تتابعية بمعدل حوالي 5

إطار/ثانية تقريًبا.

c 15 تلتقط الكاميرا لقطات تتابعية بمعدل حوالي
إطار/ثانية تقريًبا.

d 60 تلتقط الكاميرا لقطات تتابعية بمعدل حوالي
إطار/ثانية تقريًبا.

تتباين سرعة التصوير تبعا للتهيئات من أجل [مقاس الصورة] (صفحة 32) أو   1*

[ضغط] (صفحة 36).

عند الضبط إلى [c] أو [d]، فإن [مقاس الصورة] محدد إلى [3]   
أو أقل، ويتم تثبيت حساسية األيزو ISO إلى [ISO اوتوماتيكي].

عند الضبط إلى [j]، ال يمكن ضبط الفالش (صفحة 20) إلى [عين   
حمراء]. عند الضبط إلى غير [o] أو [j]، يتم تثبيت الفالش إلى 

[$ الفالش مغلق].

عند الضبط إلى [c] أو [d]، فإن الزوم الرقمي (صفحة 37) غير   
متوفر.

بالنسبة لإلعدادات األخرى غير [o]، يتم تثبيت التركيز البؤري،   
التعريض الضوئي، وموازنة البياض.

تحديد حجم الصور للصور الثابتة (مقاس الصورة)

قم بتحديد اختيار مقاس الصورة في قائمة الوظيفة.  1

MENUMENU

5M8M12M16:9S

AUTO
WB

AUTO
WB

AUTO
ISO

AUTO
ISO

0.00.0

12M

44

استخدم HI لتحديد اختيار التهيئة، واضغط الزر  2
A للضبط.

الوصفاالختيار 
(3968×2976) 12M.A3 مناسب لطباعة صور أكبر من
(3264×2448) 8M.A3 مناسب لطباعة الصور حتى حجم
(2560×1920) 5M.A4 مناسب لطباعة الصور بمقاس
(2048×1536) 3M.A4 مناسب لطباعة الصور حتى حجم
(1600×1200) 2M.A5 مناسب لطباعة الصور بمقاس
(1280×960) 1M.مناسب لطباعة الصور بحجم بطاقة المعايدة

(640×480) VGA مناسب لمشاهدة الصور على التلفزيون او إستخدام
الصور على البريد اإللكتروني ومواقع اإلنترنت.

(3968×2232) 16:9L مناسب لتشغيل الصور على شاشة تلفاز عريضة
.A3 وللطباعة على

(1920×1080) 16:9S مناسب لتشغيل الصور على شاشة تلفاز عريضة
.A5 وللطباعة على
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LED استخدام المنور

في موقع مظلم، يمكن استخدام المنور LED كضوء إضافي لرؤية األشياء أو 
لتكوين اللقطات.

اضبط [إيضاح الشاشة] (صفحة 53) إلى [مشغل].   1 
.LED لألسفل حتى يضيئ منور INFO احتفظ بضغط الزر   2 

إذا قمت بتنفيذ عملية تشغيل ما عندما يكون منور LED في وضع  ●
التشغيل، فإنه سوف يضيء حتى إلى حوالي 90 ثانية.

LED منور

يتحول منور LED إلى الغلق إذا لم يتم تنفيذ أية عملية تشغيل لحوالي   
30  ثانية.

حتى عندما يتم إدارة الطاقة الخاصة بالكاميرا إلى القفل، إذا تم ضغط الزر   
INFO حتى يضيئ منور LED، فإنه يضيئ لمدة 30 ثانية.

إلدارة منور إلدارة منور LEDLED إلى الغلق إلى الغلق
احتفظ بضغط الزر INFO لألسفل، حتى يتحول منور LED إلى القفل.



34AR

عرض صور ُمجمعة

استناًدا إلى اإلعدادات، يتم عرض الصور الُملتقطة كمجموعة أثناء العرض. تتوفر 
عدة عمليات للصور المجموعة؛ مثل التوسعة لعرض الصور أو مسحها على 

التوالي، أو مسح الصور المًُجمعة جماعًيا.

T الجانب
توسعة.

حدد الصورة واضغط على الزر A لعرض الصور • 
على التوالي.

استخدم HI لعرض اإلطار السابق/التالي.• 

A تشغيل/إيقاف التشغيل.زر

GF.يضبط مستوى الصوت عند عرض صور مع صوت

إذا تم مسح إطار المجموعة، يتم مسح جميع الصور في المجموعة على   
التوالي. إذا كانت المجموعة تتضمن صوًرا تريد االحتفاظ بها، فقم بتوسعة 

المجموعة وحمايتها على التوالي.

إعادة عرض صور البانوراما
يمكن تقليب صور البانوراما الموحدة معًا باستخدام [اوتوماتيكي] أو [يدوي] من 

أجل المشاهدة.

"اللتقاط الصور شاملة الرؤية (p بانوراما)" (صفحة 26)  

استخدام وظائف التشغيلاستخدام وظائف التشغيل

اختر صورة بانوراما أثناء إعادة العرض.  1
"مشاهدة الصور" (صفحة 21)  

4/304/30

’12/02/26 12:30OK

.A  اضغط الزر  2

منطقة العرض

للتحكم بإعادة عرض صورة البانوراماللتحكم بإعادة عرض صورة البانوراما
التقريب/التبعيد: اضغط الزر A لإليقاف المؤقت إلعادة العرض. ثم اضغط زر 

الزوم لتكبير/تصغير الصورة.
اتجاه إعادة العرض: اضغط  الزر A لإليقاف المؤقت إلعادة العرض. ثم اضغط 

على HIGF لتقليب الصورة في اتجاه الزر الذي يتم الضغط عليه.
.A إيقاف مؤقت: اضغط الزر

.A إعادة بدء التقليب: اضغط الزر
. إيقاف العرض: اضغط الزر
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W إعادة عرض صور
يمكن إعادة عرض التقاط الصور ثالثية األبعاد باستخدام هذه الكاميرا مع أجهزة 

ثالثية األبعاد المتوافقة المتصلة بهذه الكاميرا باستخدام كابل HDMI (تباع على حدة).

"تصوير صور ثالثية األبعاد" (صفحة 27)  

عند إعادة عرض الصور ثالثية األبعاد، قم بقراءة التحذيرات في دليل   
التعليمات لألجهزة المتوافقة مع الصور ثالثية األبعاد بعناية.

قم بتوصيل جهاز متوافق مع الصور ثالثية األبعاد   1
.HDMI والكاميرا باستخدام كابل

 "HDMI بالنسبة للتوصيل وطريقة التهيئة، انظر "التوصيل عبر كابل  
(صفحة 49)

استخدم GF الختيار [عرض ثالثي األبعاد] وحينئذ   2
.A اضغط الزر

استخدم HIGF الختيار الصورة ثالثية األبعاد   3
.A إلعادة عرضها وحينئذ اضغط الزر
. لبدء عرض الشرائح، اضغط على الزر  

.A أو الزر  إليقاف عرض الشرائح، اضغط على الزر

تتكون الصور ثالثية األبعاد من ملفات JPEG وملفات MPO. إذا تم   
حذف أية ملفات من على الكمبيوتر، فقد ال تتمكن من إعادة تشغيل الصور 

ثالثية األبعاد.
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القوائم الخاصة بوظائف التصويرالقوائم الخاصة بوظائف التصوير

. يتم إبراز التهيئات األصلية للوظيفة في   

للحصول على معلومات حول استخدام القوائم، انظر "استخدام القائمة"   
(صفحة 8).

استعادة وظائف التصوير إلى التهيئات األصلية [إعادة]استعادة وظائف التصوير إلى التهيئات األصلية [إعادة]
z (قائمة الكاميرا 1)  إعادة

التطبيقالقائمة الفرعية 2

نعم

يستعيد وظائف القائمة التالية إلى التهيئات األصلية.
الفالش (صفحة 20)• 
ماكرو (صفحة 29)• 
مؤقت ذاتي (صفحة 29)• 
تعويض التعريض الضوئي (صفحة 30)• 
موازنة البياض (صفحة 30)• 
ISO (صفحة 31)• 
سواقة (صفحة 31)• 
مقاس الصورة (صور ثابتة) (صفحة 32)• 
وظائف القائمة في [A ،z] (صفحة 36 • 

إلى 40)
ال يتم تغيير التهيئات.ال

اختيار جودة الصورة من أجل الصور الثابتة [ضغط]اختيار جودة الصورة من أجل الصور الثابتة [ضغط]
z (قائمة الكاميرا 1)  ضغط

التطبيقالقائمة الفرعية 2
تصوير بجودة عالية.نقي

تصوير بجودة عادية.عادي

"عدد الصور القابلة للتخزين (صور ثابتة)/طول التسجيل المستمر (أفالم   
سينمائية) في الذاكرة الداخلية والبطاقات" (صفحة 66، 67)

زيادة نصوع الموضوع مقابل إضاءة الخلفية [تعديل الظل]زيادة نصوع الموضوع مقابل إضاءة الخلفية [تعديل الظل]
z (قائمة الكاميرا 1)  تعديل الظل

التطبيقالقائمة الفرعية 2
يعمل تلقائًيا عند اختيار وضع التصوير المتوافق.اتوماتيكي

ال يتم استعمال التأثير.مغلق

التصوير بالضبط التلقائي لزيادة نصوع المنطقة التي مشغل
أصبحت أكثر إعتامًا.

عند الضبط إلى [تلقائي] أو [مشغل]، يتم تثبيت، [ESP/n] (صفحة 37)   
.[ESP] تلقائيًا إلى

اختيار منطقة التركيز البؤري [نمط ايه اف]اختيار منطقة التركيز البؤري [نمط ايه اف]
z (قائمة الكاميرا 1)  نمط ايه اف

التطبيقالقائمة الفرعية 2

iESP/وجه

تقوم الكاميرا بضبط التركيز البؤري تلقائيا. (إذا تم 
اكتشاف وجه ما، فإنه يوضح بواسطة إطار أبيض*1؛ 
عند ضغط زر الغالق للمنتصف وتقوم الكاميرا بضبط 
التركيز البؤري، يتحول اإلطار إلى األخضر*2. إذا لم 
يتم اكتشاف أي وجه، تقوم الكاميرا باختيار موضوع 

ما في اإلطار وتركز البؤرة عليه تلقائيا.)

تقوم الكاميرا بالتركيز البؤري على الموضوع الواقع بقعة
ضمن عالمة الهدف للتركيز البؤري التلقائي.

تتتبع الكاميرا حركة الهدف تلقائًيا للتركيز عليه مالحق
باستمرار.

بالنسبة لبعض الموضوعات، قد ال يظهر اإلطار أو قد يستغرق األمر بعض   1*

الوقت لكي يظهر.
إذا ومض اإلطار باللون األحمر، فال تستطيع الكاميرا القيام بالتركيز البؤري.    2*

حاول إعادة ضبط التركيز البؤري على الموضوع.
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للتركيز على هدف متحرك باستمرار (مالحق)للتركيز على هدف متحرك باستمرار (مالحق)
أمسك بالكاميرا لمحاذاة عالمة الهدف للتركيز البؤري التلقائي على الهدف ثم   1

.A اضغط على الزر
عند تعرف الكاميرا على الهدف، تتتبع عالمة الهدف للتركيز البؤري التلقائي   2

حركة الهدف تلقائًيا للتركيز عليه باستمرار.
.A إللغاء التتبع، اضغط على الزر  3

بناء على األهداف أو ظروف التصوير، قد ال تتمكن الكاميرا من تثبيت   
البؤرة على الهدف أو تفشل في تتبع حركة الهدف.

عند فشل الكاميرا في تتبع حركة الهدف، يتغير لون عالمة هدف التركيز   
اآللي إلى اللون األحمر.

[[ESP/ESP/nn] اختيار المدى الخاص بقياس النصوع] اختيار المدى الخاص بقياس النصوع
ESP/n  (1 قائمة الكاميرا) z

التطبيقالقائمة الفرعية 2

 ESP
تصور للحصول علي نصوع متوازن عبر كل الشاشة 

(يقيس النصوع عند المركز والمناطق المحيطة 
للشاشة على حدة).

يصور الموضوع عند المركز أثناء إضاءة الخلفية n (بقعة)
(يقيس النصوع في مركز الشاشة).

عند الضبط إلى [ESP]، قد يظهر المركز مظلمًا عند التصوير مقابل إضاءة   
خلفية قوية.

التصوير عند التكبيرات األعلى من الزوم البصريالتصوير عند التكبيرات األعلى من الزوم البصري
[زوم رقمي][زوم رقمي]

z (قائمة الكاميرا 1)  زوم رقمي

التطبيقالقائمة الفرعية 2
عدم تمكين الزوم الرقمي.مغلق
تمكين الزوم الرقمي.مشغل

[زوم رقمي] غير متاح عند اختيار [a ماكرو ممتاز] أو   
[S N شاشة ماكرو] (صفحة 29) أو [d]/[c] (صفحة 31).

يؤثر الخيار الذي تم تحديده لـ [الزوم الرقمي] على عمود الزوم.  
"اللتقاط صور أكبر" (صفحة 19)

تقليل الضبابية الناتجة عن اهتزاز الكاميرا عند التصويرتقليل الضبابية الناتجة عن اهتزاز الكاميرا عند التصوير
[توازن الصورة] (صور ثابتة)/[توازن الصورة] (صور ثابتة)/

[مضاد اهتزاز [مضاد اهتزاز AA] (أفالم سينمائية)] (أفالم سينمائية)
z (قائمة الكاميرا 1)  توازن الصورة (صور ثابتة)/
A (قائمة االفالم)  مضاد اهتزاز A (أفالم سينمائية)

التطبيقالقائمة الفرعية 2

مغلق
يتم إلغاء تنشيط توازن الصورة. يوصى بهذا 

للتصوير عندما تكون الكاميرا مثبتة في مكان على 
حامل ثالثي أو سطح ثابت آخر.

يتم تنشيط توازن الصورة.مشغل

التهيئة االفتراضية  
[توازن الصورة] [مشغل]، [مضاد اهتزاز A] [مغلق]

قد تصدر ضوضاء من داخل الكاميرا عند الضغط على زر الغالق مع ضبط   
[توازن الصورة] (صور ثابتة) على [مشغل].
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قد ال تتم موازنة الصور إذا كان االهتزاز شديًدا جًدا.  

عندما تكون سرعة الغالق بطيئة للغاية، كعند التقاط صور في الليل، [توازن   
الصورة] (الصور الثابتة) قد ال يكون فعاًال.

استخدام اإلكسسوارات التي تباع بشكل منفرد استخدام اإلكسسوارات التي تباع بشكل منفرد 
[ملحق اإلعدادات][ملحق اإلعدادات]

z (قائمة الكاميرا 2)  ملحق اإلعدادات

التطبيقالقائمة الفرعية 3القائمة الفرعية 2

تحكم للبعد

الفالش الخارجي غير متوفر.مغلق

RC

يستخدم فالش متوافق مع نظام فالش 
RC ال سلكي Olympus من 

 ،CH1 :أجل التقاط الصور. (القناة
(A :المجموعة

مساعد

يستخدم الفالش التابع المتوفر في 
السوق المتزامن مع فالش الكاميرا من 
أجل التقاط الصور. يمكن تعديل تهيئة 

شدة الفالش.

محول العدسات

اختر هذا الخيار اللتقاط صور بدون مغلق
عدسة تحويل.

PTWC-T01 حدد اعتماًدا على عدسات التحويل
االختيارية المخصصة. FCON-T01

TCON-T01

"التقاط صور بنظام فالش RC ال سلكي Olympus " (صفحة 67)  

"استخدم عدسة التحويل (تباع منفردة)" (صفحة 68)  

استخدام مصباح مساعدة التركيز البؤري على األهداف استخدام مصباح مساعدة التركيز البؤري على األهداف 
ضعيفة اإلضاءة [إضاءة اوتو] ضعيفة اإلضاءة [إضاءة اوتو] 

z (قائمة الكاميرا 2)  إضاءة اوتو

التطبيقالقائمة الفرعية 2

مصباح التركيز البؤري التلقائي غير مستخدم.مغلق

مشغل
عند الضغط على زر الحاجب نصف ضغطة، 

يعمل مصباح التركيز البؤري التلقائي للمساعدة في 
ضبط التركيز.

مصباح التركيز البؤري التلقائي

مشاهدة الصورة بعد التصوير مباشرة [تسجيل]مشاهدة الصورة بعد التصوير مباشرة [تسجيل]
z (قائمة الكاميرا 2)  تسجيل

التطبيقالقائمة الفرعية 2

مغلق
ال يتم عرض الصورة الجاري تسجيلها. هذا يتيح 

للمستخدم أن يقوم بالتحضير من أجل اللقطة التالية 
بينما يتابع الموضوع في شاشة المراقبة بعد التصوير.

مشغل
يتم عرض الصورة الجاري تسجيلها. هذا يتيح 

للمستخدم أن يقوم بعمل مراجعة موجزة للصورة التي 
تم التقاطها مباشرة.
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التدوير التلقائي للصور الملتقطة بواسطة الكاميرا في التدوير التلقائي للصور الملتقطة بواسطة الكاميرا في 
موضع رأسي أثناء إعادة العرض [اتجاه الصورة]موضع رأسي أثناء إعادة العرض [اتجاه الصورة]

z (قائمة الكاميرا 2)  اتجاه الصورة

  أثناء التصوير، فإن التهيئة [y] (صفحة 43) الموجودة على قائمة إعادة 
العرض يتم ضبطها تلقائيًا.

هذه الوظيفة قد ال تعمل بشكل مالئم إذا كانت الكاميرا موجهة لألعلى أو   
لألسفل أثناء التصوير.

التطبيقالقائمة الفرعية 2

مغلق

ال يتم تسجيل معلومات حول االتجاه الرأسي/األفقي 
للكاميرا أثناء التصوير مع الصور. الصور الملتقطة 
مع وجود الكاميرا في موضع رأسي ال يتم تدويرها 

أثناء إعادة العرض.

مشغل
يتم تسجيل معلومات حول االتجاه الرأسي/األفقي 

للكاميرا أثناء التصوير مع الصور. يتم تدوير الصور 
تلقائيا أثناء إعادة العرض.

عرض دليل الرموز [الدليل المصور]عرض دليل الرموز [الدليل المصور]
z (قائمة الكاميرا 2)  الدليل المصور

التطبيقالقائمة الفرعية 2
ال يتم عرض دليل الرموز.مغلق

مشغل
يتم عرض شرح الرمز المحدد عند تحديد وضع 

التصوير أو رمز قائمة الوظائف (وضع المؤشر على 
الرمز لفترة من الزمن لعرض الشرح).

دليل الرموز

ISO 

0.00.0

MENUMENU

12M

AUTO
WB

AUTO
WB

AUTO
ISO

AUTO
ISO

6400
ISOISO

100
ISOISO
100HIGH

ISOISO
HIGH6400

   
 ISO 

   

طباعة تاريخ التسجيل [التاريخ]طباعة تاريخ التسجيل [التاريخ]
z (قائمة الكاميرا 2)  التاريخ

التطبيقالقائمة الفرعية 2

ال يطبع التاريخ.مغلق

يطبع صور جديدة بتاريخ التسجيل.مشغل

إذا لم يتم ضبط الوقت والتاريخ، فلن يتم ضبط [التاريخ].  
"اللغة، التاريخ، الوقت، ومنطقة الوقت" (صفحة 15)

ال يمكن حذف التاريخ.  

.[P] أو ،[V] أو ،[] أو ،[p] ال يتوفر [التاريخ] عند تحديد  

عندما يتم ضبط تهيئات السواقة (صفحة 31) إلى خالف [o]، ال يمكن   
ضبط [التاريخ].
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تصوير صور أكبر مما عند استخدام الزوم البصري بتدهور تصوير صور أكبر مما عند استخدام الزوم البصري بتدهور 
أقل لجودة الصورة [تكبير عالي الوضوح]أقل لجودة الصورة [تكبير عالي الوضوح]
z (قائمة الكاميرا 2)  تكبير عالي الوضوح

التطبيقالقائمة الفرعية 2
تبطيل التكبير عالي الوضوح.مغلق
تفعيل التكبير عالي الوضوح.مشغل

[تكبير عالي الوضوح] متوفر فقط عندما يتم ضبط [مقاس الصورة]   
(صفحة 32) إلى [5].

 S] أو [ماكرو ممتاز a] ال يكون [تكبير عالي الوضوح] متاًحا عند اختيار  
N شاشة ماكرو] (صفحة 29) أو [d]/[c] (صفحة 31).

اختيار مقاس الصورة من أجل األفالم [مقاس الصورة]اختيار مقاس الصورة من أجل األفالم [مقاس الصورة]
A (قائمة االفالم)  مقاس الصورة

التطبيقالقائمة الفرعية 2
 1080p

720p
(640×480) VGA

اختر جودة الصورة على أساس مقاس الصورة 
ومعدل اإلطار.

"عدد الصور القابلة للتخزين (صور ثابتة)/طول التسجيل المستمر (أفالم   
سينمائية) في الذاكرة الداخلية والبطاقات" (صفحة 66، 67)

[[RR] تسجيل الصوت عند تصوير األفالم] تسجيل الصوت عند تصوير األفالم
R  (قائمة االفالم) A

التطبيقالقائمة الفرعية 2

ال يتم تسجيل أي صوت.مغلق
يتم تسجيل الصوت.مشغل

تقليل صوت الرياح في الصوت المسجل عند تسجيل فيلم تقليل صوت الرياح في الصوت المسجل عند تسجيل فيلم 
[تقليل صوت الرياح][تقليل صوت الرياح]

A (قائمة االفالم)  تقليل صوت الرياح

التطبيقالقائمة الفرعية 2
تبطيل تقليل صوت الرياح.مغلق
تستخدم تقليل صوت الرياح.مشغل

تعديل مستوى صوت الميكروفون [تسجيل الصوت]تعديل مستوى صوت الميكروفون [تسجيل الصوت]
A (قائمة االفالم)  تسجيل الصوت

التطبيقالقائمة الفرعية 2

اضبط مستوى الميكروفون إلى المستوى "عادي" عادي
لالستخدام العام.

اضبط مستوى الميكروفون إلى المستوى المنخفض منخفض
كي ال ينتج صوت نقر عندما يكون الميكروفون عالًيا.
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القوائم الخاصة بوظائف إعادة العرض، التحرير، والطباعةالقوائم الخاصة بوظائف إعادة العرض، التحرير، والطباعة

. التهيئات األصلية للوظيفة بارزة في   

يجب تكوين البيانات بواسطة ib (برمجيات الكمبيوتر) قبل استخدام بعض   
الوظائف.

ارجع إلى دليل مساعدة ib (برمجيات الكمبيوتر) من أجل التفاصيل عن   
كيفية استخدام ib (برمجيات الكمبيوتر).

من أجل التفاصيل عن تثبيت ib (برمجيات الكمبيوتر)، انظر "تثبيت   
برمجيات الكمبيوتر الشخصي وتدوين المستخدم" (صفحة 13).

إعادة عرض الصور تلقائيا [عرض شرائح]إعادة عرض الصور تلقائيا [عرض شرائح]
q (عرض القائمة)  عرض شرائح 

التطبيقالقائمة الفرعية  3 القائمة الفرعية  2 

جميع/حدث/شريحة
المجموعة *1 

يختار المحتوى المراد تضمينه في 
عرض الشرائح.

موسيقى خلفية

/Cosmic/Off
/Breeze
/Mellow

/Dreamy
Urban

يحدد اختيارات موسيقى الخلفية.

يختار نوع تأثير االنتقال المستخدم عادي/تغذية/زومنوع
بين الشرائح.

يبدأ عرض الشرائح.―ابدأ

يمكن إعادة عرض [المجموعة] التي تم تكوينها بواسطة ib (برمجيات    1* 

الكمبيوتر) وتستورد ثانية من الكمبيوتر.

أثناء عرض الشرائح، اضغط I لتقديم إطار واحد، H للرجوع للخلف   
إطار واحد. 

البحث من أجل الصور وإعادة عرض الصور ذات الصلة البحث من أجل الصور وإعادة عرض الصور ذات الصلة 
[فهرسة الصور][فهرسة الصور]

q (عرض القائمة)  فهرسة الصور 
في [فهرسة الصور]، يمكن بحث الصور ويمكن إعادة عرض الصور ذات الصلة 

عن طريق اختيار البنود ذات الصلة.

لبدء [فهرسة الصور]لبدء [فهرسة الصور]
اضغط الزرA لبدء [فهرسة الصور].

عندما يتم اختيار البند ذات الصلة بالصورة المعروضة بواسطة GF، يتم 
 HI عرض الصور ذات الصلة بالبند في الجزء األسفل من الشاشة. استخدم

لعرض صورة ما.
الختيار البنود ذات الصلة غير المعروضة، اضغط الزر A عند اختيار بند ما.
.A واضغط الزر ،[ALL] الختيار GF إليقاف [فهرسة الصور]، استخدم

البنود ذات الصلة

الصور المقابلة للبنود ذات الصلة

35ºN
139ºE
35ºN

139ºE

2012/
02/26
2012/
02/26

ALLALL

استخدام استخدام ibib (برمجيات الكمبيوتر) واستيراد البيانات ثانية  (برمجيات الكمبيوتر) واستيراد البيانات ثانية 
إلى الكاميراإلى الكاميرا

ارجع إلى دليل مساعدة ib (برمجيات الكمبيوتر) من أجل التفاصيل عن   
كيفية استخدام ib (برمجيات الكمبيوتر).

قد ال تعمل ib (برمجيات الكمبيوتر) بشكل مالئم على الصور المحررة   
بواسطة برمجيات تطبيق آخر. 
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يمكن تنفيذ وظائف [فهرسة الصور] التالية عند استيراد البيانات المكونة   
بواسطة ib (برمجيات الكمبيوتر) ثانية إلى الكاميرا.

يمكن إضافة معلومات خاصة باألشخاص أو مواقع التصوير والمجموعات 
الجديدة في البنود ذات الصلة.

[[QQ] تغيير حجم الصورة] تغيير حجم الصورة
Q  عالج  (عرض القائمة) q

التطبيقالقائمة الفرعية 3

 640×480  هذا يحفظ الصورة ذات درجة الوضوح العالية
كصورة منفصلة بحجم أصغر من أجل استخدامها في 

ملحقات البريد اإللكتروني والتطبيقات األخرى. 320×240 

استخدم HI الختيار صورة.  1
.A الختيار مقاس صورة واضغط الزر GF استخدم  2

سيتم حفظ الصورة ذات القياس المعدل كصورة مختلفة. ●

[[PP] تشذيب الصورة] تشذيب الصورة
P  عالج  (عرض القائمة) q

.A الختيار صورة ما، واضغط الزر HI استخدم  1
  HIGF استخدم أزرار الزوم الختيار حجم إطار التشذيب، واستخدم   2 

لتحريك اإلطار.

إطارالتشذيب

MENU

اضغط الزر A بعد اختيار المنطقة المراد تشذيبها.  3
يتم حفظ الصورة المعالجة كصورة منفصلة. ●

[[RR] إضافة الصوت إلى الصور الثابتة] إضافة الصوت إلى الصور الثابتة
R  عالج  (عرض القائمة) q

استخدم HI الختيار صورة.  1
قم بتوجيه الميكروفون ناحية مصدر الصوت.  2

الميكروفون

.A  اضغط الزر  3
يبدأ التسجيل. ●
تقوم الكاميرا بإضافة (بتسجيل) صوت لمدة 4 ثواني تقريبًا أثناء إعادة  ●

عرض الصورة.

تهذيب الوجوه في الصور الثابتة [ضبط الجمال]تهذيب الوجوه في الصور الثابتة [ضبط الجمال]
q (عرض القائمة)  عالج  ضبط الجمال

وفقا للصورة، قد ال يكون التحرير فعاًال.  
.A الختبار صورة ما، واضغط الزر HI استخدم  1

.A لتحديد عنصر تهذيب واضغط على الزر GF استخدم  2
 A حدد [موافق] أو [ضبط الجمال] في شاشة العرض، واضغط على الزر  3

للحفظ أو إعادة تهذيب الصورة بشكل إضافي.
يتم حفظ الصورة المنمقة كصورة منفصلة. ●

MENU

يتم تحديد [مقاس الصورة] (صفحة 32) للصورة المنمقة إلى [n] أو   
أقل.
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ضبط الجمالضبط الجمال
.A حدد عنصر تهذيب، واضغط على الزر  1

MENU

Off

اضغط على الزر A في شاشة العرض.  2

زيادة نصوع المناطق المظلمة بسبب إضاءة الخلفية أو زيادة نصوع المناطق المظلمة بسبب إضاءة الخلفية أو 
ألسباب أخرى [تعديل الظل]ألسباب أخرى [تعديل الظل]

q (عرض القائمة)  عالج  تعديل الظل

.A الختيار صورة ما، واضغط الزر HI استخدم  1
يتم حفظ الصورة المعالجة كصورة منفصلة. ●

وفقا للصورة، قد ال يكون التحرير فعاًال.  

قد تؤدي عملية التنميق إلى خفض درجة وضوح الصورة.  

تنميق العيون الحمراء في التصوير بالفالشتنميق العيون الحمراء في التصوير بالفالش
[صلح عين حمراء][صلح عين حمراء]

q (عرض القائمة)  عالج  صلح عين حمراء

.A الختيار صورة ما، واضغط الزر HI استخدم  1
يتم حفظ الصورة المعالجة كصورة منفصلة. ●

وفقا للصورة، قد ال يكون التحرير فعاًال.  

قد تؤدي عملية التنميق إلى خفض درجة وضوح الصورة.  

تغيير معلومات المعلم السياحي المسجلة على الصور تغيير معلومات المعلم السياحي المسجلة على الصور 
[نقطة استدالل][نقطة استدالل]

q (عرض القائمة)  عالج  نقطة استدالل
يمكنك تغيير معلومات المعلم (مثل أسماء األماكن وأسماء المباني) المسجلة على 

الصور عندما يتم تصويرها باستخدام الوظيفة GPS لمعلومات معلم مختلف مدونة 
بالقرب من المكان الذي قمت بتصوير الصور عنده.

ارجع إلى «تسجيل معلومات المكان والوقت عند التصوير على لقطة الصور   
[اعدادات GPS]» (صفحة 54).

.A واضغط الزر ،HI اختر الصورة باستخدام  1
إذا كان المعلم المستهدف على مسافة من الموضع المسجل على الصور،  ●

فقد ال يتم عرضه.
يتم عرض بيان للمعالم المدونة بالقرب من الموضع المسجل على  ●

الصور.
اختر المعلم الجديد المراد تسجيله على الصورة باستخدام GF، واضغط   2

.A الزر
.A واضغط الزر ،GF اختر [موافق] باستخدام  3

[[yy] تدوير الصور] تدوير الصور
y  عالج  (عرض القائمة) q

استخدم HI الختيار صورة.  1
اضغط على الزر A لتدوير الصورة.  2

عند الضرورة، كرر الخطوتين 1 و 2 لعمل التهيئات الخاصة بالصور   3
. األخرى، واضغط الزر

سيتم حفظ توجيهات الصورة الجديدة حتى بعد إدارة الطاقة إلى الغلق.  
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مسح الصور [مسح]مسح الصور [مسح]
q (عرض القائمة)  مسح

التطبيقالقائمة الفرعية 2

يتم مسح جميع الصور الموجودة في الذاكرة الداخلية مسح الجميع
أو البطاقة.

يتم اختيار ومسح الصور انفراديًا.اختيار صورة
يتم حذف الصورة المعروضة.مسح

عند مسح الصور الموجودة في الذاكرة الداخلية، تجنب تركيب البطاقة في   
الكاميرا. 

ال يمكن محو الصور المحمية.  

الختيار الصور انفراديًا ومسحها [اختيار صورة]الختيار الصور انفراديًا ومسحها [اختيار صورة]
.A لتحديد [اختيار صورة]، واضغط الزر GF استخدم  1

استخدم HI الختيار الصورة المراد مسحها، واضغط الزر A إلضافة   2
العالمة R إلى الصورة.

OK

MENU

(1)

R العالمة

كرر الخطوة 2 الختيار الصور المراد مسحها، وحينئذ اضغط الزر   3
 لمسح الصور المختارة.

.A الختيار [نعم]، واضغط الزر GF استخدم  4
● .R يتم مسح الصور التي بها العالمة

لمسح جميع الصور [مسح الجميع]لمسح جميع الصور [مسح الجميع]
.A الختيار [مسح الجميع]، واضغط الزر GF استخدم  1

.A الختيار [نعم]، واضغط الزر GF استخدم  2

حفظ تهيئات الطباعة إلى بيانات الصورة [أمر طباعة]حفظ تهيئات الطباعة إلى بيانات الصورة [أمر طباعة]
q (عرض القائمة)  أمر طباعة

"حجوزات الطباعة (DPOF)" (صفحة 57)  

يمكن ضبط حفظ الطباعة للصور الثابتة المسجلة على البطاقة فقط.  

[[RR] حماية الصور] حماية الصور
R  (عرض القائمة) q

ال يمكن مسح الصور المحمية بواسطة [مسح] (صفحة 22، 44)،   
[اختيار صورة] (صفحة 44)، أو [مسح الجميع] (صفحة 44)، 
لكن جميع الصور سيتم مسحها بواسطة [تشكل الذاكرة]/[تشكيل] 

(صفحة 45).
استخدم HI الختيار صورة.  1

.A  اضغط الزر  2
اضغط على الزر A مرة أخرى إللغاء اإلعدادات. ●

عند الضرورة، كرر الخطوتين 1 و 2 لحماية الصور األخرى، واضغط   3
. الزر

حدد الصور التي سيتم تحميلها إلى اإلنترنت باستخدام حدد الصور التي سيتم تحميلها إلى اإلنترنت باستخدام 
برنامج برنامج OLYMPUS Viewer 2OLYMPUS Viewer 2 المرفق [تحميل األمر] المرفق [تحميل األمر]

q (عرض القائمة)  عالج  تحميل األمر

استخدم HI الختيار صورة.  1
.A  اضغط الزر  2

اضغط على الزر A مرة أخرى إللغاء اإلعدادات. ●
كرر الخطوات 1 و 2 حسب الضرورة.  3

.  اضغط الزر  4

يمكن تحديد ملفات JPEG فقط للتحديد.  

راجع المساعدة عبر اإلنترنت لمعرفة تعليمات التحميل.  

ال يمكن حذف بيانات GPS المسجلة مع الصور. حدد [مغلق] من أجل   
[اعدادات GPS] إذا كنت ال ترغب في الكشف عن المواقع التي تم التقاط 

الصور فيها.
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القوائم الخاصة بتهيئات الكاميرا األخرىالقوائم الخاصة بتهيئات الكاميرا األخرى

[Eye-Fi][Eye-Fi]  Eye-FiEye-Fi استخدام بطاقة استخدام بطاقة
Eye-Fi  (1 ضبط القائمة) d

التطبيقالقائمة الفرعية 2
ينقل كل الصور.جميع

ينقل الصورة المختارة فقط.إختيار صورة
تبطيل اتصال Eye-Fi.مغلق

 Eye-Fi قم بقراءة دليل تعليمات بطاقة ،Eye-Fi عند استخدام بطاقة  
بعناية، واتبع التعليمات.

استخدم بطاقة Eye-Fi المتوافقة مع قوانين ولوائح البلد التي قمت بشراء   
الكاميرا منها.

في المواقع التي يتم فيها منع اتصال مثل الطائرات، قم بإزالة بطاقة   
Eye-Fi من الكاميرا، أو قم بضبط [Eye-Fi] إلى [مغلق].

.Eye-Fi ال تدعم هذه الكاميرا الوضع المستمر لبطاقة  

حفظ اإلعدادات المخصصة [اعداد الوضع المخصص]حفظ اإلعدادات المخصصة [اعداد الوضع المخصص]
d (ضبط القائمة 1)  اعداد الوضع المخصص

يتم عرض شاشة اختيار وضع مخصص رقم 1 أو وضع مخصص رقم 2.

االستعمالالقائمة الفرعية 2

حفظ اإلعدادات الحالية.تهيئة
العودة إلى اإلعداد االفتراضي.إعادة 

. يتم إبراز التهيئات األصلية للوظيفة في   

مسح البيانات بالكامل [تشكل الذاكرة]/[تشكيل]مسح البيانات بالكامل [تشكل الذاكرة]/[تشكيل]
d (ضبط القائمة 1)  تشكل الذاكرة/تشكيل

قبل التشكيل، تحقق من عدم ترك أية بيانات هامة في الذاكرة الداخلية أو   
البطاقة.

يجب أن تكون البطاقات مهيأة مع هذه الكاميرا قبل أول استخدام أو بعد   
استخدامها مع كاميرات أو أجهزة كمبيوتر أخرى.

تأكد من إزالة البطاقة قبل تشكيل الذاكرة الداخلية.  

التطبيقالقائمة الفرعية 2

يمسح بيانات الصورة الموجودة في الذاكرة الداخلية نعم
أو البطاقة بالكامل (بما في ذلك الصور المحمية).

يلغي التشكيل.ال

نسخ الصور الموجودة في الذاكرة الداخلية إلى البطاقة نسخ الصور الموجودة في الذاكرة الداخلية إلى البطاقة 
[نسخة إحتياطية][نسخة إحتياطية]

d (ضبط القائمة 1)  نسخة إحتياطية

التطبيقالقائمة الفرعية 2

قم بعمل احتياطية لبيانات الصور في الذاكرة الداخلية نعم
إلى البطاقة.

يلغي عمل نسخ احتياطية.ال
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[[USBUSB اتصال بـ] اتصال بـ تحديد طريقة لتوصيل أجهزة أخرى] تحديد طريقة لتوصيل أجهزة أخرى
USB اتصال بـ  (1 ضبط القائمة) d

التطبيقالقائمة الفرعية 2

عندما توصيل الكاميرا بجهاز آخر، يتم عرض شاشة اتوماتيكي
تحديد طريقة التهيئات.

اختر عند توصيل الكاميرا إلى كمبيوتر عبر جهاز التخزين
تخزين.

MTP
 [ib] اختر عند نقل الصور بدون استخدام

(برمجيات الكمبيوتر الشخصي) على أنظمة التشغيل 
.Windows 7/Windows Vista

حدد عند توصيل بطابعة متوافقة مع المعيار طباعة
.PictBridge

متطلبات النظاممتطلبات النظام
/Windows XP Home Edition  :  Windows

Professional (SP1 أو أحدث من ذلك)/
Windows 7/Windows Vista

نظام تشغيل ماكنتوش Mac OS X النسخة  10.3    :  Macintosh
أو أحدث

 Windows XPعند استخدام نظام آخر غير  
(SP2 أو أحدث من ذلك)/Windows 7/Windows Vista، اضبط 

إلى [تخزين].

حتى إذا كان للكمبيوتر منافذ USB، ال يمكن ضمانة التشغيل السليم في   
الحاالت التالية:

أجهزة الكمبيوتر التي لها منافذ USB مركبة باستخدام بطاقة تمديد، الخ. ●
أجهزة الكمبيوتر التي ال تعمل بنظام التشغيل المثبت بمعرفة المصنع  ●

وأجهزة الكمبيوتر التي تم تجميعها بالمنزل.

تشغيل الكاميرا باستخدام الزر تشغيل الكاميرا باستخدام الزر qq [ [qq التشغيل] التشغيل]
d (ضبط القائمة 1) q  التشغيل 

التطبيقالقائمة الفرعية 2

الكاميرا غير مشغلة. إلدارة الكاميرا إلى التشغيل، ال
.n اضغط الزر

اضغط مع االستمرار على الزر q حتى يتم تشغيل نعم
الكاميرا في نمط إعادة التشغيل.

اختيار صوت الكاميرا وقوة جهارته [تنصيب الصوت]اختيار صوت الكاميرا وقوة جهارته [تنصيب الصوت]
d (ضبط القائمة 1)  تنصيب الصوت

التطبيقالقائمة الفرعية 3القائمة الفرعية 2

يختار أصوات الكاميرا (أصوات التشغيل 3/2/1نوع الصوت
وأصوات الغالق وأصوات التنبيه).

5/4/3/2/1/0تحكم الصوت
يختار مستوى صوت التشغيل ألزرار 

الكاميرا.

q تحكم 
5/4/3/2/1/0الصوت

يختار مستوى جهارة صوت إعادة 
عرض الصورة.
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إعادة تهيئة أرقام اسم الملف للصور [اسم الملف]إعادة تهيئة أرقام اسم الملف للصور [اسم الملف]
d (ضبط القائمة 2)  اسم الملف

C شهر: 1 إلى
(A = أكتوبر، 
B =  نوفمبر، 
C = ديسمبر)

يوم: 01 إلى 31

Pmdd

اسم المجلد اسم المجلد اسم الملف

DCIM 100OLYMP

999OLYMP

Pmdd0001.jpg

Pmdd9999.jpg

ترقيم تلقائي ترقيم تلقائي

التطبيقالقائمة الفرعية 2

إعادة

هذا يعيد تهيئة الرقم المتتابع الخاص باسم المجلد 
واسم الملف في أي وقت يتم فيه إدخال بطاقة 

جديدة.*1 هذا مفيد عند تجميع الصور على بطاقات 
منفصلة.

اتوماتيكي

حتى عند إدخال بطاقة جديدة، هذا يواصل الترقيم 
من أجل اسم المجلد واسم الملف من البطاقة السابقة. 
هذا مفيد من أجل إدارة جميع أسماء مجلدات الصور 

وأسماء الملفات مع أرقام متتابعة.

يتم إعادة ضبط الرقم الخاص باسم المجلد إلي 100، ويتم إعادة ضبط اآلخر   1*

الخاص باسم الملف إلي 0001.

ضبط وظيفة معالجة الصورة [خارطة البكسل]ضبط وظيفة معالجة الصورة [خارطة البكسل]
d (ضبط القائمة 2)  خارطة البكسل

هذه الوظيفة تم ضبطها من قبل عند شحن المصنع، وليست هناك حاجة ألي   
ضبط بعد الشراء مباشرة. ُيوصى بتشغيلها مرًة واحدة تقريًبا في السنة.

من أجل أفضل النتائج، انتظر دقيقة واحدة على األقل بعد التقاط أو مشاهدة   
الصور قبل تنفيذ رسم خريطة خلية الصورة. إذا أديرت الكاميرا إلى الغلق 

أثناء رسم خريطة خلية الصورة، تأكد من تنفيذه مرة أخري.

لضبط وظيفة معالجة الصورةلضبط وظيفة معالجة الصورة
اضغط الزر A عند عرض [ابدأ] (القائمة الفرعية 2).

يبدأ فحص وظيفة معالجة الصورة وضبطها. ●

[[ss] ضبط نصوع شاشة المراقبة] ضبط نصوع شاشة المراقبة
s  (2 ضبط القائمة) d

لضبط نصوع شاشة المراقبةلضبط نصوع شاشة المراقبة
.Aلضبط النصوع بينما تشاهد الشاشة، وحينئذ اضغط الزر GF استخدم  

s MENU
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عرض المؤشرات [اغالق المعلومات]عرض المؤشرات [اغالق المعلومات]
d (ضبط القائمة 2)  اغالق المعلومات

التطبيقالقائمة الفرعية 2

تزول المؤشرات تلقائيا من الشاشة إذا لم يتم إجراء أي عملية لمدة 10 ثوان.10 ثانية

Hold.يتم عرض المؤشرات بصورة دائمة أثناء التصوير

المؤشرات المعروضة بصورة دائمة قد تؤدي إلى «حرق» الشاشة.   
«الشاشة» (صفحة 79)

[[TVTV مخرج] مخرج إعادة عرض الصور على التليفزيون] إعادة عرض الصور على التليفزيون
TV مخرج  (2 ضبط القائمة) d

التطبيقالقائمة الفرعية 3القائمة الفرعية 2

NTSC/PAL
NTSC.توصيل الكاميرا إلى تليفزيون في أمريكا الشمالية، تايوان، كوريا، اليابان

PAL.توصيل الكاميرا إلى تليفزيون في الدول األوروبية، الصين

HDMI مخرج
480p/576p

720p
 1080i

اضبط االشارة الرقمية إلى القيمة المعطاة. إذا لم تتوافق تهيئة التليفزيون، سوف تتغير تلقائًيا.

HDMI تعيير
قم بالتشغيل بالكاميرا.مغلق

قم بالتشغيل بمفتاح التحكم عن بعد بالتليفزيون.مشغل

تختلف التهيئات األصلية للمصنع طبقًا للمنطقة التي تم بيع الكاميرا فيها.  

لعرض صور الكاميرا على التليفزيونلعرض صور الكاميرا على التليفزيون
● AV التوصيل عبر كابل

.([PAL]/[NTSC]) استخدم الكاميرا الختيار نفس نظام إشارة الفيديو كتلك الخاصة بالتليفزيون الموصل  
قم بتوصيل التليفزيون والكاميرا.  
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مقبس دخل الفيديو الموصل بالتليفزيون 
(األصفر) مقبس دخل الصوت (األبيض).

موصل متعدد

كابل AV (مرفق)

افتح غطاء الموصل في اتجاه السهم.

● HDMI التوصيل عبر كابل
.([1080i]/[720p]/[480p/576p]) على الكاميرا، اختر هيئة اإلشارة الرقمية المزمع توصيلها  

قم بتوصيل التليفزيون والكاميرا.  

أدر التليفزيون إلى التشغيل، وقم بتغيير "دخل الفيديو" إلى "مقبس دخل (الفيديو الموصل إلى الكاميرا)".  
أدر الكاميرا إلى التشغيل، واستخدم HIGF الختيار الصورة من أجل إعادة العرض.  

يختلف نظام إشارة الفيديو للتليفزيون تبعًا للدول واألقاليم. قبل مشاهدة صور الكاميرا على التليفزيون، اختر خرج الفيديو طبقًا لنوع إشارة الفيديو الخاصة بالتليفزيون.  

عند توصيل الكاميرا إلى الكمبيوتر بكابل USB، ال تقم بتوصيل كابل HDMI إلى الكاميرا.  

 HDMI قم بتوصيل موصل
بالتليفزيون.

 HDMI موصل دقيق
(D النوع)

(CB-HD1 :تباع على حدة) HDMI كابل

افتح غطاء الموصل في اتجاه السهم.
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من أجل التفاصيل عن تغير مصدر الدخل للتليفزيون، ارجع إلى كتيب اإلرشادات الخاص بالتليفزيون.  

.HDMI ستكون األولوية لكابل ،HDMI وكابل AV عند توصيل الكاميرا والتلفاز بواسطة كابل  

تبعًا لتهيئات التليفزيون، قد تصبح الصور والمعلومات المعروضة مشذبة.  

لتشغيل الصور بمفتاح التحكم عن بعد بالتليفزيونلتشغيل الصور بمفتاح التحكم عن بعد بالتليفزيون
اضبط [تعيير HDMI] إلى [مشغل] وقم بإيقاف تشغيل الكاميرا.  

قم بتوصيل الكاميرا والتليفزيون بكابل HDMI. "التوصيل عبر كابل HDMI" (صفحة 49)  

قم أوال بإدارة التلفزيون إلى التشغيل، وحينئذ أدر الكاميرا إلى التشغيل.  

قم بالتشغيل عن طريق اتباع دليل التشغيل المعروض على التلفزيون. ●

مع بعض التليفزيونات، ال يمكن تنفيذ عمليات التشغيل بمفتاح التحكم عن بعد على الرغم من أن دليل التشغيل معروض على الشاشة.  

إذا لم يمكن تنفيذ عمليات التشغيل بمفتاح التحكم عن بعد بالتلفزيون، اضبط [تعبير HDMI] إلى [مغلق] وقم بالتشغيل باستخدام الكاميرا.  

حفظ طاقة البطارية بين اللقطات [احفظ الطاقة]حفظ طاقة البطارية بين اللقطات [احفظ الطاقة]
d (ضبط القائمة 2)  احفظ الطاقة

التطبيقالقائمة الفرعية 2

يلغي [احفظ الطاقة].مغلق

عندما ال تستخدم الكاميرا لمدة  10  ثواني تقريبًا، تدار مشغل
شاشة المراقبة تلقائيًا إلى الغلق لحفظ طاقة البطارية.

الستئناف وضع االستعدادالستئناف وضع االستعداد
اضغط أي زر.

[[ll] تغيير لغة العرض] تغيير لغة العرض
l  (2 ضبط القائمة) d

التطبيقالقائمة الفرعية 2

يتم اختيار اللغة الخاصة بالقوائم ورسائل الخطأ لغات
المعروضة على شاشة المراقبة.

[[XX] ضبط التاريخ والوقت] ضبط التاريخ والوقت
X  (3 ضبط القائمة) d

"اللغة، التاريخ، الوقت، ومنطقة الوقت" (صفحة 15).  
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اختيار المنزل والمناطق الزمنية البديلة [توقيت عالمي]اختيار المنزل والمناطق الزمنية البديلة [توقيت عالمي]
d (ضبط القائمة 3)  توقيت عالمي

لن تتمكن من تحديد منطقة زمنية باستخدام [توقيت عالمي] إذا لم يتم ضبط   
.[X] وقت الكاميرا أوال باستخدام

التطبيقالقائمة الفرعية 3القائمة الفرعية 2

منزل/مكان آخر

x
الوقت في المنطقة الزمنية المحلية 

(المنطقة الزمنية المحددة لـ x في 
القائمة الفرعية 2).

z
الوقت في المنطقة الزمنية لوجهة السفر 

(المنطقة الزمنية المحددة لـ z في 
القائمة الفرعية 2).

1* x—.(x) تحديد المنطقة الزمنية المحلية

2 ،1*z— تحديد المنطقة الزمنية لوجهة السفر
.(z)

 GF في المناطق التي توجد تحت تأثير حفظ وقت ضوء النهار، استخدم  1*

لتشغيل حفظ وقت ضوء النهار ([الصيف]).
عندما تحدد منطقة زمنية، تقوم الكاميرا تلقائًيا بحساب فرق الوقت بين المنطقة   2*

المحددة والمنطقة الزمنية المحلية (x) لعرض الوقت في المنطقة الزمنية 
.(z) لوجهة السفر

استرجاع البيانات في الكاميرا [ضبط البيانات]استرجاع البيانات في الكاميرا [ضبط البيانات]
d (ضبط القائمة 3)  ضبط البيانات

سوف يصبح إعادة العرض متوفرا عن طريق تنفيذ [ضبط البيانات] عندما   
ال يتم تنشيط وظيفة تصفح الصورة بشكل مالئم. مع ذلك، يتم حذف البيانات 
كالمجموعات والمنوعات األخرى المكونة بواسطة ib (برمجيات الكمبيوتر) 

من قاعدة البيانات الموجودة في الكاميرا.
قم بإعادة استيراد البيانات إلى الكاميرا من الكمبيوتر إلعادة عرض البيانات 

المكونة بواسطة ib (برمجيات الكمبيوتر).

تسجيل اإلعدادات لضبط الجمال [اعدادات التجميل]تسجيل اإلعدادات لضبط الجمال [اعدادات التجميل]
d (ضبط القائمة 3)  اعدادات التجميل

وفقا للصورة، قد ال يكون التحرير فعاًال.  
.A لتحديد إعداد تهذيب، واضغط على الزر GF استخدم  1

اضغط على زر الغالق اللتقاط صورة شخصية.  2

لم يتم حفظ الصورة.  
.A حدد عنصر تهذيب، واضغط على الزر  3

MENU

Off

اضغط على الزر A في شاشة المعاينة لحفظ الصورة.  4
اكتمل التسجيل. ●
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الهيدروليكي) [قياس]الهيدروليكي) [قياس]
d (ضبط القائمة 3)  ضبط الصالبة  قياس 

  قد يكون للقراءات هامش خطأ تبعا ألحوال األرصاد الجوية. استخدم 
القراءات فقط من أجل مرجعك.

 ةمئاقلا
2 ةيعرفلا

 ةمئاقلا
3 ةيعرفلا

قيبطتلا

سايق

يلغي عرض مقياس الضغط.قلغم

لغشم

يعرض ارتفاع/عمق الماء الحالي 
(الضغط الجوي/الهيدروليكي) في شاشة 

وضع االستعداد للتصوير. 
(–12 م إلى 5,000 م)

يتواصل إلى شاشة التهيئة. انظر ةرياعم
لألسفل.

عند الضبط إلى [مشغل]، تظهر رسالة تحذير في شاشة المراقبة حيث يكون   
تم وصول عمق الماء قريبا إلى 10 م.

لتعديل عرض ارتفاع/عمق الماءلتعديل عرض ارتفاع/عمق الماء
 A الختيار ارتفاع/عمق الماء الحالي، واضغط الزر GF استخدم  1

للضبط.

MENU

1200m1200m

[[m/ftm/ft] .تحديد وحدات االرتفاع, والعمق, وما إلى ذلك] .تحديد وحدات االرتفاع, والعمق, وما إلى ذلك
m/ft  ضبط الصالبة  (3 ضبط القائمة) d

 ةمئاقلا
2 ةيعرفلا

 ةمئاقلا
3 ةيعرفلا

قيبطتلا

m/ft
m.هذا يعرض باألمتار

ft.هذا يعرض باألقدام

تشغيل الكاميرا عن طريق نقر الجسم [إ ضغط زر تحكم]تشغيل الكاميرا عن طريق نقر الجسم [إ ضغط زر تحكم]
d (ضبط القائمة 3)  ضبط الصالبة  إ ضغط زر تحكم

 ةمئاقلا
2 ةيعرفلا

 ةمئاقلا
3 ةيعرفلا

قيبطتلا

إ ضغط زر تحكم

يلغي [إ ضغط زر تحكم].مغلق

هذا يعرض باألقدام.مشغل

معايرة
يعدل قوة النقر والفترات بين النقرات 

المتعددة على كل جانب لجسم الكاميرا. 
(األعلى، األيسر، األيمن والمؤخرة)

 التشغيل أثناء وضع التصوير (مثال: وضع الفالش) التشغيل أثناء وضع التصوير (مثال: وضع الفالش)
انقر الجانب األيمن أو األيسر لجسم الكاميرا مرة واحدة.   1 

 يتم عرض شاشة اختيار وضع الفالش.  ●
انقر الجانب األيمن أو األيسر لجسم الكاميرا الختيار وظيفة ما.   2 
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انقر مؤخرة جسم الكاميرا مرتين لتأكيد اختيارك.   3 

0.00.0

MENUMENU

12M

AUTO
WB

AUTO
WB

AUTO
ISO

AUTO
ISO

انقر الكاميرا بثبات باستخدام بطن اصبعك.  

عند تثبيت الكاميرا على حامل ثالثي القوائم على سبيل المثال، قد ال يعمل   
التحكم بالنقر بشكل سليم.

لمنع سقوط الكاميرا عند استخدام التحكم بالنقر، اربط حزام الكاميرا إلى   
رسغك.

التشغيل أثناء وضع إعادة العرضالتشغيل أثناء وضع إعادة العرض
عند التحويل إلى وضع إعادة العرض عن طريق نقر الجزء العلوي لجسم الكاميرا 

مرتين، يمكن استخدام عمليات التشغيل التالية.
عرض الصورة التالية: انقر الجانب األيمن للكاميرا مرة واحدة.

عرض الصورة السابقة: انقر الجانب األيسر للكاميرا مرة واحدة.

التقديم السريع والترجيع: قم بإمالة الكاميرا إلى اليمين أو اليسار.
رجوع إلى وضع التصوير: انقر الجانب العلوي للكاميرا مرتين.

التقاط صورة: انقر مؤخرة الكاميرا مرتين (فقط من أجل وضع [a ثلثج]).

اريماكلا ىلعأ رقن دنع

لتعديل التحكم بالنقرلتعديل التحكم بالنقر
.A اختر [معايرة] في القائمة الفرعية  2  واضغط الزر   1 

.A واضغط الزر GF اختر الجزء المراد تعديله بواسطة   2 

.I واضغط GF اختر التهيئة [بقوة] بواسطة  3
.A واضغط الزر GF اختر التهيئة [توقيت] بواسطة   4 

MENU

قم بمراجعة تشغيل الكاميرا عن طريق النقر على الكاميرا بعد عمل   
التهيئات.

استخدام منور استخدام منور LEDLED كضوء إضافي [إيضاح الشاشة] كضوء إضافي [إيضاح الشاشة]
d (ضبط القائمة 3)  ضبط الصالبة  إيضاح الشاشة

 ةمئاقلا
2 ةيعرفلا

 ةمئاقلا
3 ةيعرفلا

قيبطتلا

إيضاح الشاشة
يبطل مفعول منور LED.مغلق
يفعل منور LED.مشغل

«استخدام المنور LED» (صفحة 33)  
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[[GPSGPS اعدادات] اعدادات تسجيل معلومات المكان والوقت عند التصوير على لقطة الصور] تسجيل معلومات المكان والوقت عند التصوير على لقطة الصور
GPS اعدادات  (3 قائمة التهيئة) d

يسجل خيار [المسار] بيانات نظام تحديد المواقع إلنشاء سجل مسارات نظام تحديد المواقع.

التطبيقالقائمة الفرعية  3 القائمة الفرعية  2 

GPS
عند عدم اإلقدام على استخدام الوظيفة GPS.مغلق
عند اإلقدام على استخدام الوظيفة GPS.مشغل
عندما يراد عرض شاشة معلومات الموقع.الحالة

تعديل الوقت اوتوماتيكيا
ال تضبط الساعة.مغلق
ضبط الساعة باستخدام بيانات GPS UTC .مشغل

المسار 

قم بإيقاف تشغيل تتبع GPS.مغلق
يتم تتبع مسار مثالي.اوتوماتيكي

1min.قم بإنشاء سجل مسارات بفاصل زمني دقيقة واحدة
قم بإنشاء سجل مسارات بفاصل زمني 30 ثانية.30ثانية
قم بإنشاء سجل مسارات بفاصل زمني 10 ثواِن.10ثانية
قم بإنشاء سجل مسارات يدوًيا.احفظ

البلد/المنطقة
عندما ال يراد عرض الدولة أو اإلقليم.مغلق
عندما يراد عرض الدولة أو اإلقليم.مشغل

والية/ محافظة
عندما ال يراد عرض الوالية أو المحافظة.مغلق
عندما يراد عرض الوالية أو المحافظة.مشغل

المدينة
عندما ال يراد عرض المدينة.مغلق
عندما يراد عرض المدينة.مشغل

نقطة استدالل
عندما ال يراد عرض المعلم السياحي.مغلق
عندما يراد عرض المعلم السياحي.مشغل

ينطبق الخيار [تعديل الوقت اوتوماتيكيا] فقط عندما يتم تحديد x (منطقة التوقيت المحلي) من أجل [توقيت عالمي].  

يتم تخزين سجالت المسار في المجلد GPSLOG على بطاقة الذاكرة. يتم إنشاء ملف جديد في كل مرة تقوم فيها بتحديد [احفظ]. سيتم إنشاء ملفات متعددة في حالة:  
تغيير التاريخ أثناء التتبع ●
اضبط [المسار] ●

ينتهي التتبع تلقائًيا عندما:  
تفرغ البطارية ●
يتم إيقاف تشغيل الكاميرا لفترة تزيد عن 24 ساعة ●

لمزيد من المعلومات حول موضوعات مثل مسارات GPS راجع الدليل الخاص ببرنامج تتبع GPS الخاص بك.  
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الطباعةالطباعة

(1*PictBridge) الطباعة المباشرة
عن طريق توصيل الكاميرا إلى طابعة متوافقة مع PictBridge، يمكنك طباعة 

الصور مباشرة بدون استخدام كمبيوتر.
الكتشاف ما إذا كانت الطابعة الخاصة بك تدعم PictBridge، ارجع إلى كتيب 

اإلرشادات الخاص بالطابعة.
المعيار PictBridge هو مقياس من أجل توصيل الكاميرات الرقمية   1*

والطابعات لمختلف الشركات المنتجة وطباعة الصور مباشرة.

تختلف أوضاع الطباعة، أحجام الورق، والقيم المتغيرة األخرى التي يمكن   
ضبطها بالكاميرا تبعًا للطابعة المستخدمة. للحصول على التفاصيل، ارجع 

إلى كتيب اإلرشادات الخاص بالطابعة.

من أجل التفاصيل عن أنواع الورق المتوفر، تحميل الورق، وتركيب   
كاسيتات الحبر، ارجع إلى كتيب اإلرشادات الخاص بالطابعة.

طباعة الصور على التهيئات القياسية للطابعة [طباعة سهلة]

في قائمة [تهيئة]، اضبط [اتصال بـ USB] على [طباعة].   
[اتصال بـ USB] (صفحة 46)

قم بعرض الصورة المراد طباعتها على شاشة المراقبة.  1
"مشاهدة الصور" (صفحة 21)  

أدر الطابعة إلى وضع التشغيل، وحينئذ قم بتوصيل الطابعة   2
والكاميرا.

I (اليمين)

افتح غطاء الموصل في اتجاه السهم.كابل USB (المرفق)

موصل متعدد

اضغط على I لبدء الطباعة.  3
لطباعة صورة أخري، استخدم HI الختيار صورة ما،   4

.A واضغط الزر

للخروج من الطباعةللخروج من الطباعة
بعد أن يتم عرض الصورة المختارة على الشاشة، قم بفصل الكابل USB من 

الكاميرا والطابعة.
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تغيير تهيئات الطابعة من أجل الطباعة [طباعة خاصة]

اتبع الخطوتين 1 و 2 من اجل [طباعة سهلة]   1
(صفحة 55).

.A  اضغط الزر  2
.A الختيار وضع الطباعة، واضغط الزر GF استخدم  3

التطبيقالقائمة الفرعية 2
هذا يطبع الصورة المختارة في الخطوة 6.طباعة

هذا يطبع جميع الصور المخزنة في الذاكرة الداخلية جميع الطباعة
أو البطاقة.

هذا يطبع صورة واحدة في هيئة تصميم متعدد.طباعة متعددة

هذا يطبع فهرس لكل الصور المخزنة في الذاكرة جميع الفهرس
الداخلية أو البطاقة.

هذا يطبع الصور على أساس بيانات حجز الطباعة أمر طباعة*1
الموجودة على البطاقة.

يتوفر[أمر طباعة] فقط عندما تكون حجوزات الطباعة قد تم عملها. "حجوزات   1*

الطباعة (DPOF)" (صفحة 57)

استخدم GF الختيار [حجم] (القائمة الفرعية  3 )،   4
.I واضغط

إذا لم يتم عرض شاشة [ورق طباعة]، يتم ضبط [حجم]، [بدون إطار]،   
و[صور/الصفحة] إلى المستوى القياسي للطابعة.

MENU

استخدم GF الختيار [بدون إطار] أو تهيئات   5
.A [صور/الصفحة]، واضغط الزر

التطبيقالقائمة الفرعية 4

تتم طباعة الصورة بإطار حولها ([مغلق]).مغلق/مشغل*1
تتم طباعة الصورة لملء كل الورقة ([مشغل]).

(يختلف عدد الصور لكل 
صفحة تبعًا للطابعة.)

يتم اختيار عدد الصور لكل صفحة ([صور/الصفحة]) 
فقط عند اختيار [طباعة متعددة] في الخطوة  3 .

تختلف التهيئات المتوفرة من أجل [بدون إطار] تبعُا للطابعة.  1*

إذا تم اختيار [معيار] في الخطوتين 4 و 5، يتم طباعة الصورة على تهيئات   
الطابعة القياسية.

استخدم HI الختيار صورة.  6
اضغط F إلجراء حفظ الطباعة للصورة الحالية.  7

أضغط G إلجراء إعدادات الطباعة التفصيلية للصورة 
الحالية.

لعمل تهيئات الطابعة المفصلةلعمل تهيئات الطابعة المفصلة
.A الختيار التهيئة، واضغط الزر HIGF استخدم  1

التطبيقالقائمة الفرعية 6القائمة الفرعية 5
 <X10 هذا يختار عدد الطبعات.0 إلى

مع/بدونالتاريخ
اختيار [مع] يطبع الصور بالتاريخ.
اختيار [بدون] يطبع الصور بدون 

التاريخ.

مع/بدوناسم الملف

اختيار [مع] يطبع اسم الملف على 
الصورة.

اختيار [بدون] ال يطبع أي اسم ملف 
على الصورة.

P
(يواصل إلى 

شاشة التهيئة انظر 
لألسفل.)

هذا يختار جزء الصورة من أجل 
الطباعة.
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[[PP] لتشذيب الصورة] لتشذيب الصورة
 HIGF استخدم أزرار الزوم الختيار حجم إطار التشذيب، استخدم   1 

.A لتحريك اإلطار، وحينئذ اضغط الزر

إطارالتشذيب

MENU

.A الختيار [موافق]، واضغط الزر GF استخدم  

إذا لزم األمر، كرر الخطوتين 6 و 7 الختيار الصورة التي   8
يراد طباعتها، واختيار اإلعدادات المفصلة وضبط 

[طباعة فردية].

.A  اضغط الزر  9
MENU

.A الختيار [طباعة]، واضغط الزر GF استخدم  10
تبدأ الطباعة. ●
عند اختيار [تنصيب اختياري] في الوضع [جميع الطباعة]، يتم عرض  ●

الشاشة [معلومات الطباعة].
عند انتهاء الطباعة، يتم عرض الشاشة [اختيار نمط الطباعة]. ●

MENU

إللغاء الطباعةإللغاء الطباعة
.[USB ال تزيل كابل] أثناء عرض  اضغط الزر  1

.A وثم اضغط الزر GF اختر [إلغاء] باستخدام  2

. اضغط الزر  11
عندما يتم عرض الرسالة [ازل كابل الذاكرة]، قم بفصل   12

الكابل USB من الكاميرا والطابعة.
(1*DPOF) حجوزات الطباعة

في حجوزات الطباعة، يتم حفظ عدد الطبعات واختيار التاريخ المطبوع في 
الصورة على البطاقة. هذا يمكن من الطباعة السهلة على الطابعة أو في محل 
الطباعة الذي يدعم DPOF عن طريق استخدام حجوزات الطباعة فقط على 

البطاقة بدون كمبيوتر أو كاميرا.
االختصار DPOF هو مستوى قياسي من أجل تخزين معلومات الطباعة   1*

التلقائية من الكاميرات الرقمية.

يمكن ضبط حجوزات الطباعة من أجل الصور المخزنة على البطاقة فقط.  

حجوزات DPOF التي يتم ضبطها بواسطة جهاز DPOF آخر ال يمكن   
تغييرها بواسطة هذه الكاميرا. قم بعمل التغييرات باستخدام الجهاز األصلي. 
عمل حجوزات DPOF جديدة بهذه الكاميرا سوف يمسح الحجوزات التي 

تمت بواسطة الجهاز اآلخر.

يمكن عمل حجوازت الطباعة DPOF حتى 999 صورة لكل بطاقة.  

حجوزات طباعة إطار منفرد [>]

قم بعرض قائمة [تهيئة].  1
"قائمة التهيئة" (صفحة 9)  

من قائمة إعادة التشغيل q، حدد [أمر طباعة] ثم اضغط   2
.A على الزر
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.A الختيار [>] واضغط الزر GF استخدم  3

NORM

’12/02/26 12:30

NORM12  M

0

’12/02/26 12:30

4/30

100-0004

4/30

100-0004

OK 

استخدم HI الختيار الصورة من أجل حجز الطباعة.   4
.A الختيار الكمية. اضغط الزر GF استخدم

استخدم GF لتحديد اختيار الشاشة [X] (طباعة   5
.A التاريخ) واضغط الزر

التطبيقالقائمة الفرعية 2
هذا يطبع الصورة فقط.ال

هذا يطبع الصورة مع تاريخ التصوير.تاريخ
هذا يطبع الصورة مع وقت التصوير.وقت

.A الختيار [تهيئة]، واضغط الزر GF استخدم  6
حجز طبعة واحدة لكل من جميع الصور الموجودة على البطاقة 

[U]

اتبع الخطوتين 1 و 2 في [>] (صفحة 57).  1
.A واضغط الزر ،[U] الختيار GF استخدم  2

اتبع الخطوتين 5 و 6 في [>].  3

إعادة تهيئة جميع بيانات حجز الطباعة

اتبع الخطوتين 1 و 2 في [>] (صفحة 57).  1
.A ثم اضغط على الزر ،[U] حدد إما [>] أو  2

.A الختيار [إعادة]، واضغط الزر GF استخدم  3
إعادة تهيئة بيانات حجز الطباعة من أجل الصور المختارة

اتبع الخطوتين 1 و 2 في [>] (صفحة 57).  1
.A الختيار [>] واضغط الزر GF استخدم  2

.A الختيار [احتفظ] واضغط الزر GF استخدم  3
استخدم HI الختيار الصورة مع حجز الطباعة التي   4
تريد إلغائه. استخدم GF لضبط كمية الطباعة إلى 

." 0 "

 A عند الضرورة، كرر الخطوة 4، وحينئذ اضغط الزر  5
عند االنتهاء.

استخدم GF لتحديد اختيار الشاشة [X] (طباعة   6
.A التاريخ) واضغط الزر

يتم تطبيق التهيئات للصور المتبقية ذات بيانات حجز الطباعة. ●

.A الختيار [تهيئة]، واضغط الزر GF استخدم  7
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معلومات االستخداممعلومات االستخدام
إذا لم تعمل الكاميرا كالمقصود، أو إذا تم عرض رسالة خطأ على الشاشة، ولم تكن 

متأكدًا مما تقوم بعمله، فارجع إلى المعلومات التالية إلصالح العطل/األعطال.

تحري األعطال وإصالحها

البطاريةالبطارية
"ال تعمل الكاميرا حتى عند تركيب البطاريات".

أدخل بطاريات معاد شحنها في االتجاه الصحيح. ●
"إدخال البطارية والبطاقة" (صفحة 11) "شحن البطارية باستخدام محول 

التيار المتردد USB المشمول" (صفحة 12)
ربما يكون أداء البطارية قد قل مؤقتًا بسبب درجة الحرارة المنخفضة.  ●

قم بإخراج بطاريات الكاميرا، وقم بتدفئتها عن طريق وضعها في جيبك 
لفترة وجيزة.

البطاقة/الذاكرة الداخليةالبطاقة/الذاكرة الداخلية
"يتم عرض رسالة خطأ".

"رسالة الخطأ" (صفحة 60)

زر الغالقزر الغالق
"ال يتم التقاط صورة عند ضغط زر الغالق".

قم بإلغاء السكون. ●
لحفظ طاقة البطارية، تدخل الكاميرا تلقائيًا في وضع السكون وتتحول 

شاشة المراقبة إلى الغلق في حالة عدم وجود أي عملية تشغيل لمدة 
3 دقائق عند إدارة الكاميرا إلى التشغيل. ال يتم التقاط أية صورة حتى إذا 

تم ضغط زر الغالق بالكامل في هذا الوضع. قم بتشغيل أزرار الزوم أو 
األزرار األخرى السترجاع الكاميرا من وضع السكون قبل التقاط صورة 

ما. إذا تركت الكاميرا لمدة 12 دقيقة أخرى، فإنها تتحول تلقائيًا إلى 
الغلق. اضغط زر n مرة أخرى إليقاف تشغيل الكاميرا.

اضغط على الزر q لالنتقال إلى نمط التصوير. ●
انتظر حتى يتوقف #(شحن الفالش) عن الوميض قبل التقاط الصور. ●
مع االستخدام الممتد للكاميرا، قد ترتفع درجة الحرارة الداخلية، مما ينتج  ●

عنها التحويل التلقائي إلى القفل. إذا حدث هذا انزع البطارية من الكاميرا 
وانتظر حتى تبرد الكاميرا بدرجة كافية. قد ترتفع درجة الحرارة الخارجية 

للكاميرا أيضًا أثناء االستخدام، مع ذلك هذا أمر عادي وال يشير إلى خلل 
في الوظيفة.

شاشة المراقبةشاشة المراقبة
"صعوبة الرؤية".

ربما يكون التكاثف قد حدث. أدر الطاقة إلى الغلق، وانتظر حتى يتكيف  ●
جسم الكاميرا مع درجة الحرارة المحيطة وجففه قبل التقاط الصور.

"يتم اسر الضوء في الصورة".
التصوير بالفالش في المواقف المظلمة ينتج عنه صورة بانعكاسات فالش  ●

كثيرة على الغبار الموجود في الهواء.

وظيفة التاريخ والوقتوظيفة التاريخ والوقت
"تعود تهيئات التاريخ والوقت إلى التهيئة األصلية".

إذا تم نزع البطاريات وتركت خارج الكاميرا لحوالي 3 أيام*1، تعود تهيئات  ●
التاريخ والوقت إلى التهيئة األصلية، ويجب إعادة ضبطها.

يختلف الوقت حتى تعود تهيئات التاريخ والوقت إلى التهيئة األصلية   1*

تبعًا لطول المدة التي تم تحميل البطاريات فيها.
"اللغة، التاريخ، الوقت، ومنطقة الوقت" (صفحة 15)

موضوعات متنوعةموضوعات متنوعة
"تصدر الكاميرا صوت عند التقاط الصور الفوتوغرافية".

قد تقوم الكاميرا بتنشيط العدسات وإصدار صوت حتى عندما ال تكون قيد  ●
االستخدام. ويعود سبب ذلك إلى أن الكاميرا تقوم تلقائيًا بإجراء عمليات 

الضبط التلقائي للبؤرة ما دامت جاهزة للتصوير.
"اتجاه البوصلة غير صحيح أو أن إبرة البوصلة تومض".

ال تعمل البوصلة كما يجب عند وجودها على مقربة من مجاالت  ●
كهرومغناطيسية قوية مثل التي يتم إصدارها من التلفزيونات وأجهزة 

الميكروويف والمحركات الكهربية الضخمة وأجهزة اإلرسال الالسلكي 
وخطوط الطاقة عالية الجهد. يمكن استعادة الوظيفة الطبيعية أحياًنا عن 
طريق أرجحة الكاميرا لرسم رقم «ثمانية» )باللغة اإلنجليزية( وأثناء 

ذلك أدر معصمك.
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رسالة الخطأ

عند عرض أحد الرسائل التالية على شاشة المراقبة، قم بمراجعة العمل   
التصحيحي.

عمل التصحيحرسالة الخطأ

خطأ بالبطاقة

عطل بطاقة
قم بإدخال بطاقة جديدة.

ذاكرة محمية

عطل بطاقة
يتم ضبط تبديل حماية بطاقة الذاكرة على جانب 

"LOCK" قم بتحرير التبديل. قم بتحرير التبديل.

ذاكرة ممتلئة

عطل الذاكرة الداخلية
قم بإدخال بطاقة.• 
امسح الصور غير المرغوبة.*1• 

بطاقة ممتلئة

عطل بطاقة
استبدل البطاقة.• 
امسح الصور غير المرغوبة.*1• 

MENU

عطل بطاقة
استخدم GF الختيار [تشكيل]، واضغط الزر 

A. بعد ذلك، استخدم GF الختيار [نعم]، 
2*.A واضغط الزر

MENU

عطل الذاكرة الداخلية
استخدم GF الختيار [تشكل الذاكرة]، واضغط 

الزر A. بعد ذلك، استخدم GF الختيار 
2*.A [نعم]، واضغط الزر

ال يوجد صورة

عطل الذاكرة داخلية/بطاقة
قم بالتقاط صور قبل مشاهدتها.

خطأ بالصورة

عطل بالصورة المختارة
استخدم برمجيات تنميق الصورة الفوتوغرافية، إلخ 
لمشاهدة الصورة على الكمبيوتر. إذا بقيت الصورة 

ال يمكن مشاهدتها، يكون ملف الصورة فاسدًا.

عمل التصحيحرسالة الخطأ

ال يمكن معالجة الصورة

عطل بالصورة المختارة
استخدم برمجيات تنميق الصورة الفوتوغرافية، إلخ 

لمعالجة الصورة على الكمبيوتر.

بطارية فارغة

عطل البطارية
قم بشحن البطارية.

ال يوجد توصيل

عطل بالتوصيل
قم بتوصيل الكاميرا والكمبيوتر أو الطابعة 

بشكل صحيح.

ال يوجد ورق

عطل بالطابعة
قم بتحميل ورق في الطابعة.

ال يوجد حبر

عطل بالطابعة
أعد ملء الحبر في الطابعة.

خطأ

عطل بالطابعة
انزع الورق المحشور.

عطل بالطابعةتغيير التهيئة*3
ارجع إلى الحالة التي يمكن فيها استخدام الطابعة.

خطأ بالطباعة

عطل بالطابعة
أدر الكاميرا والطابعة إلى الغلق، راجع الطابعة 

من أجل أية أعطال، وحينئذ أدر الطاقة إلى 
التشغيل مرة أخرى.

ال أستطيع الطباعة*4

عطل بالصورة المختارة
استخدم كمبيوتر للطباعة.

قبل مسح الصور الهامة، قم بتنزيلها إلى الكمبيوتر.  1*

سوف يتم مسح جميع البيانات.  2*

يتم عرض هذا، على سبيل المثال، عندما تكون صينية الورق الخاصة بالطابعة   3*

قد تم نزعها. ال تقم بتشغيل الطابعة أثناء القيام بعمل تهيئات الطباعة على 
الكاميرا.

هذه الكاميرا قد ال تكون قادرة على طباعة الصور الملتقطة بواسطة كاميرا   4*

أخرى.
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معلومات التصوير
عندما تكون غير متأكد من كيفية التقاط الصورة التي تراها، ارجع إلى المعلومات 

التالية.

التركيز البؤري

"التركيز البؤري على الموضوع"
التقاط صورة موضوع غير موجود في مركز الشاشة ●

بعد التركيز البؤري على موضوع ما عند نفس المسافة كالموضوع، قم 
بتكوين اللقطة، والتقط الصورة.

ضغط زر الغالق للمنتصف (صفحة 18)
● [iESP/وجه] اضبط [نمط ايه اف] (صفحة 36) إلى
التقاط صورة في نمط [مالحق] (صفحة 37) ●

تتتبع الكاميرا حركة الهدف تلقائًيا للتركيز عليه باستمرار.
التقاط صورة الموضوعات حيث يكون التركيز البؤري التلقائي صعبًا ●

في الحاالت التالية، بعد التركيز البؤري على الشيء (عن طريق 
ضغط زر الغالق للمنتصف لألسفل) مع تباين عالي عند نفس المسافة 

كالموضوع، قم بتكوين اللقطة، والتقط الصورة.

موضوعات ذات تباين منخفض

عندما تظهر أشياء ساطعة للغاية في مركز الشاشة

أشياء بدون خطوط رأسية*1

من المؤثر أيضًا تكوين اللقطة عن طريق حمل الكاميرا رأسيًا لضبط التركيز   1*
البؤري، وحينئذ الرجوع إلى الموضع األفقي اللتقاط الصورة.

عندما توجد األشياء على مسافات مختلفة

شيء سريع الحركة

ال يوجد الموضوع بالداخل مركز اإلطار
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اهتزاز الكاميرا

"التقاط صور بدون اهتزاز الكاميرا"
التقاط الصور باستعمال [توازن الصورة] (صفحة 37) ●

جهاز التقاط الصورة لتصحيح اهتزاز الكاميرا حتى لو لم تزداد حساسية 
ISO. هذه الوظيفة فعالة أيًضا عند التقاط صور بتكبير زوم عالي.

تصوير األفالم باستخدام [مضاد اهتزاز] (صفحة 37) ●
حدد [ رياضة سريعة] في وضع التصوير (صفحة 24) ●

وضع [ رياضة سريعة] يستخدم سرعة غالق سريعة ويمكنه تقليل 
الضبابية المجلوبة بواسطة الموضوع المتحرك.

رياضة سريعة

التقاط صور على حساسية أيزو ISO عالية ●
إذا تم اختيار حساسية أيزو ISO عالية، يمكن التقاط صور على سرعة 

غالق عالية حتى في المواقع التي ال يمكن استخدام الفالش فيها.
"اختيار حساسية ISO" (صفحة 31)

التعريض الضوئي (النصوع)

"التقاط صور بالنصوع الصحيح"
التقاط صور الموضوع مقابل إضاءة الخلفية ●

تكون الوجوه أو الخلفيات ناصعة حتى عند التقاطها مقابل إضاءة الخلفية.
[تعديل الظل] (صفحة 36)

التقاط صور باستخدام [وجه/iESP ] (صفحة 36) ●
يتم الحصول على التعريض الضوئي السليم للوجه مقابل إضاءة الخلفية، 

ويتم زيادة نصوع الوجه.
التقاط الصور باستخدام [n] ل [ESP/n] (صفحة 37) ●

يتوافق النصوع مع الهدف في مركز الشاشة وال تتأثر الصورة باإلضاءة 
الخلفية.

التقاط صور باستخدام الفالش [يعبأ] (صفحة 20) ●
يتم زيادة نصوع الموضوع مقابل إضاءة الخلفية.

التقاط صور للشاطئ األبيض أو منظر الجليد ●
اضبط الوضع إلى [q شاطيء وثلج] (صفحة 25).

التقاط صور باستخدام تعويض التعريض الضوئي (صفحة 30) ●
عّدل اإلضاءة أثناء استعراض الشاشة اللتقاط الصورة. في العادة، يؤدي 
التقاط صور أشياء بيضاء (مثل الثلج) إلى صور أكثر قتامة من األشياء 

األخرى. استخدم ضبط تعويض درجة اإلضاءة للتعديل في الجانب 
االيجابي (+) لعرض األشياء البيضاء كما تبدو. عند التقاط صور ألشياء 

سوداء، من جانب آخر، من الجيد التعديل في االتجاه السالب (-).

تدرج اللون

"التقاط صور باأللوان في نفس الظل حيث تظهر"
التقاط الصور عن طريق تحديد موازنة البياض (صفحة 30) ●

 WB] يمكن الحصول عادة على أفضل النتائج في معظم البيئات بتهيئة
اوتوماتيكي]، لكن بالنسبة لبعض الموضوعات، ينبغي عليك محاولة 

التجريب بتهيئات مختلفة. (هذا حقيقي بصفة خاصة من أجل ظل الشمس 
تحت سماء صافية، تهيئات إضاءة طبيعية مختلطة مع إضاءة صناعية، 

وهلم جرا.)
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جودة الصورة

"التقاط صور أكثر حدة"
التقاط صور بالزوم البصري أو بالتكبير عالي الوضوح ●

تجنب استخدام زوم رقمي (صفحة 37) اللتقاط الصور.
التقاط صور على حساسية أيزو ISO منخفضة ●

إذا تم التقاط الصورة بحساسية أيزو ISO، يمكن أن يحدث التشويش (بقع 
ملونة صغيرة واأللوان غير المنتظمة التي لم تكن موجودة في الصورة 

األصلية)، ويمكن أن تظهر الصورة حبيبية. 
"اختيار حساسية ISO" (صفحة 31)

بانوراما

"التقاط صور بحيث تكون اإلطارات مندمجة بسالسة"
معلومة مفيدة من أجل التصوير البانورامي ●

التقاط صور عن طريق التمحور بالكاميرا عند المركز يمنع إزاحة 
الصورة. عند التقاط صور الموضوعات القريبة بشكل خاص، ينتج عن 

التمحور بطرف العدسة عند المركز نتائج مفضلة.
"اللتقاط الصور شاملة الرؤية (p بانوراما)" (صفحة 26)

بطاريات

"جعل البطاريات تخدم فترة أطول"
اضبط [احفظ الطاقة] (صفحة 50) إلى [مشغل] ●

معلومات إعادة العرض/التحرير

إعادة العرض

"عرض الصور الموجودة في الذاكرة الداخلية والبطاقة"
انزع البطاقة عند عرض الصور في الذاكرة الداخلية ●

"إدخال البطارية والبطاقة" (صفحة 11) ●

"عرض الصور بجودة عالية على تلفاز عالي الدقة"
قم بتوصيل الكاميرا بالتلفاز باستخدام كابل HDMI (تباع على حدة) ●

"إعادة عرض الصور على التليفزيون" (صفحة 48) ●

معالجة (تحرير)

"مسح الصوت المسجل على الصورة الثابتة"
التسجيل فوق الصوت بالصمت عند إعادة عرض الصورة ●

"إضافة الصوت إلى الصور الثابتة [R]" (صفحة 42)
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ملحقملحق

العناية بالكاميرا

السطح الخارجي
امسح برفق بقماشة لينة. إذا كانت الكاميرا قذرة جدًا، انقع القماشة في ماء  •

بصابون معتدل وأعصرها جيدًا. امسح الكاميرا بالقماشة المعصورة وحينئذ 
جففها بقماشة جافة. إذا كنت قد استخدمت الكاميرا عند الشاطئ، فاستخدم قماشة 

منقوعة في ماء نقي ومعصورة جيدا.
إذا التصق أي قذارة، غبار، رمل، أو مواد غريبة أخرى بالكاميرا بعد  •

االستخدام، اغسل الكاميرا باستخدام الطريقة الموصوفة على صفحة 70 .

شاشة المراقبة
امسح برفق بقماشة لينة. •

العدسة
انفخ الغبار بعيدًا عن العدسة بالنافخة المتوفرة في السوق، ثم امسح برفق  •

بمنظف العدسة.

ال تستخدم المذيبات القوية مثل البنزين أو الكحول، أو القماش المعالج   
كيميائيًا.

قد يتكون الفطر على سطح العدسة إذا تركت العدسة قذرة.  

USB البطارية/محول التيار المتردد
امسح برفق باستخدام قطعة قماش جافة وناعمة. •

التخزين
•  USB عند تخزين الكاميرا لفترات ممتدة، انزع البطارية، محول التيار المتردد

والبطاقة، واحفظها في مكان بارد، جاف جيد التهوية.
قم بشكل دوري بإدخال البطارية واختبر وظائف الكاميرا. •

تجنب ترك الكاميرا في األماكن التي يتم تداول المنتجات الكيماوية فيها حيث   
أن هذا قد ينجم عنه التآكل.

استخدم مهايئ USB-AC يباع بشكل منفصل

يمكن استخدام مهايئ USB-AC من نوع F-3AC (يباع بشكل منفصل) مع هذه 
الكاميرا. ال تستخدم أي مهايئ USB-AC خالل المهايئ المخصص. عند استخدم 
F-3AC، تأكد من استخدام كابل USB المضمن مع هذه الكاميرا. ال تستخدم أي 

مهايئ خالف USB-AC مع هذه الكاميرا.

استخدام الشاحن الذي يباع على حده

يمكن استخدام شاحن (أو UC-90: يباع بشكل منفصل) لشحن البطارية.

استخدام الشاحن ومحول التيار المتردد USB- في الخارج
يمكن استخدام الشاحن ومهايئ التيار المتردد USB- في معظم مصادر  •

الكهرباء المنزلية في نطاق 100 فولت إلى 240 فولت من التيار المتردد 
(60/50 هرتز) حول العالم. مع ذلك، تبعًا للدولة أو المنطقة التي توجد فيها، 
قد يكون شكل مخرج التيار المتردد بالحائط مختلفًا وقد يحتاج الشاحن ومحول 
التيار المتردد USB-AC إلى مهايئ قابل لمطابقة مخرج الحائط. للحصول 

على التفاصيل، اسأل في متجر األدوات الكهربائية المحلي أو من وكيل السفر.
ال تستخدم ُمحوالت الجهد الكهربائي التي تستخدم أثناء السفر ألنها قد ُتعرض  •

الشاحن ومحول التيار المتردد USB-AC للتلف.
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 استخدام البطاقة

البطاقات المتوافقة مع هذه الكاميراالبطاقات المتوافقة مع هذه الكاميرا
 بطاقة SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi (المتوفرة تجارًيا) (للحصول على بطاقة 

(.Olympus متوافقة، قم بزيارة موقع شركة

قد تزداد درجة حرارة بطاقة Eye-Fi أثناء االستخدام. •
عند استخدام بطاقة Eye-Fi، قد تنفذ البطارية سريًعا. •
عند استخدام بطاقة Eye-Fi، قد تعمل البطارية ببطء. •

SD/SDHC/SDXCSD/SDHC/SDXC تبديل حماية بطاقة تبديل حماية بطاقة
جسم البطاقة الذاكرة SD/SDHC/SDXC متوفر على تبديل حماية الكتابة.

 إذا قمت بضبط التبديل على جانب "LOCK"، لن تتمكن من الكتابة إلى البطاقة، 
حذف البيانات أو التنسيق. قم بإعادة التبديل لتمكين الكتابة.

LOCK

مراجعة موقع حفظ الصورةمراجعة موقع حفظ الصورة
يوضح مؤشر الذاكرة ما إذا كانت الذاكرة الداخلية أو البطاقة قيد االستخدام أثناء 

التصوير وإعادة العرض.

مؤشر الذاكرة الحالية
v: الذاكرة الداخلية قيد االستخدام

w: البطاقة قيد االستخدام

حتى إذا تم تنفيذ [تشكل الذاكرة]/[تشكيل]، [مسح الجميع]، [إختيار صورة]،   
أو [مسح الجميع]، ال يتم مسح البيانات الموجودة في البطاقة بالكامل. عند 

التخلص من البطاقة، قم بإتالف البطاقة لمنع إفشاء البيانات الشخصية.

عملية قراءة/تسجيل البطاقةعملية قراءة/تسجيل البطاقة
أثناء التصوير، يضيء باللون األحمر مؤشر الذاكرة الحالية أثناء كتابة الكاميرا 

 .USB للبيانات. ال تقم مطلًقا بفتح غطاء حجيرة البطارية/البطاقة أو فصل كابل
هذا سيتلف بيانات الصور ويجعل الذاكرة الداخلية أو البطاقة غير صالحة 

لالستعمال.
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عدد الصور القابلة للتخزين (صور ثابتة)/طول التسجيل (أفالم) في الذاكرة الداخلية والبطاقاتعدد الصور القابلة للتخزين (صور ثابتة)/طول التسجيل (أفالم) في الذاكرة الداخلية والبطاقات
األرقام الخاصة بأعداد الصور الثابتة القابلة للتخزين وطول التسجيل تقريبية. تختلف السعة الفعلية حسب ظروف التصوير والبطاقة المستخدمة.  

صور ثابتةصور ثابتة
عدد الصور القابلة للتخزينضغطمقاس الصورة

 بطاقة SD/SDHC/SDXC (4 جيجابايت)الذاكرة الداخلية

3968×2976 5
L1663
M21,298

3264×2448 4
L2968
M31,877

2560×1920 n
L31,544
M63,128

2048×1536 3
L42,346
M94,692

1600×1200 2
L83,935
M157,624

1280×960 1
L125,809
M2311,087

640×480 7
L4220,314
M6930,452

3968×2232 K
L1877
M31,718

1920×1080 0
L73,697
M146,777
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أفالم سينمائيةأفالم سينمائية
طول التسجيلمقاس الصورة

 بطاقة SD/SDHC/SDXC (4 جيجابايت)الذاكرة الداخلية
1*1920×1080 24 دقيقة 45 ثانية2 ثانية

1*1280×720 29 دقيقة4 ثانية
96 دقيقة 15 ثانية10 ثواني8 480×640

الحد األقصى لحجم ملف الفيلم المنفرد هو 2 جيجابايت، بغض النظر عن سعة البطاقة.  

ازدياد عدد الصور التي يمكن التقاطهاازدياد عدد الصور التي يمكن التقاطها
إما أن تقوم بمسح الصور غير المرغوبة، أو توصل الكاميرا إلى كمبيوتر أو جهاز آخر لحفظ الصور، وحينئذ امسح الصور الموجودة في الذاكرة الداخلية أو البطاقة.

[مسح] (صفحة 22، 44)، [إختيار صورة] (صفحة 44)، [مسح الجميع] (صفحة 44)، [تشكل الذاكرة]/[تشكيل] (صفحة 45)

10m
30°

30°

5m
50°

50°

50°

50° 30°

30°

مكحتلا رعشتسم هجو
اريماكلا ةيحان دعب نع

شالفلا هاجتا

أدر الفالش الالسكلي إلى التشغيل.  2
استخدم الزر MODE الوضع الموجود على الفالش   3

الالسلكي للضبط إلى الوضع RC ، وقم بعمل تهيئات القناة 
(A :القناة: ق 1، المجموعة) .والمجموعة

اضبط [تحكم للبعد] (صفحة 38) على الكاميرا إلى   4
.[#RC]

Olympus ال سلكي RC التقاط صور بنظام فالش
يمكنك التقاط صور بفالش ال سلكي عند استخدام فالش متوافق مع نظام فالش 

RC ال سلكي Olympus . يستخدم الفالش الداخلي للكاميرا من أجل االتصال 
بين الكاميرا والفالش.

من أجل التفاصيل حول تشغيل الفالش الالسلكي، ارجع إلى كتيب التعليمات   
الخاص بالفالش الخارجي الخاص.

اضبط الفالش الالسلكي على أساس الخطوط اإلرشادية   1
المبينة لألسفل.

الخطوط اإلرشادية لمدى إعداد الفالش الالسلكيالخطوط اإلرشادية لمدى إعداد الفالش الالسلكي
يختلف مدى اإلعداد تبعا للبيئة المحيطة.  
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حدد خيار الفالش في قائمة الوظائف, ثم حدد التحكم عن   5
بعد.

«استخدام الفالش» (صفحة 20)  

التقط صورة تجريبية لمراجعة تشغيل الفالش والصورة   6
الناتجة.

تأكد من مراجعة مستوى شحن الكاميرا والفالش الالسلكي قبل التقاط   
الصور.

على الرغم من عدم وجود أي حد على عدد وحدات الفالش الالسلكي التي   
يتم إعدادها، فيوصى باستخدام حد أقصى ثالث وحدات لمنع الخلل في 

الوظيفة بسبب التداخل مع بعضها البعض.

عند ضبط فالش الكاميرا إلى [RC # ]، يستخدم الفالش الداخلي للكاميرا   
من أجل االتصال بالفالش الالسلكي. ال يمكن استخدامه من أجل التقاط 

صور.

استخدم عدسة التحويل (تباع منفردة)

مهايئ المحول عدسات التحويل

CLA-T01
(FCON-T01) محول عين السمكة

(TCON-T01) محول عن بعد

الستخدام عدسة التحويل (تباع منفردة), قم بإزالة حلقة العدسة التي تم تركيبها بالكاميرا ثم قم بإرفاق مهايئ التحويل بالكاميرا.  

لتركيب/إزالة حلقة العدسةلتركيب/إزالة حلقة العدسة

عالمات للتركيب

اتجاه التركيب

اتجاه اإلزالة

حلقة العدسة
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لتركيب/إزالة عدسة التحويل/فلترلتركيب/إزالة عدسة التحويل/فلتر

عالمات للتركيب

اتجاه التركيب

عدسات التحويلمهايئ المحول
اتجاه اإلزالة

فلتر
φ40.5

لتركيب حلقة العدسة أو مهايئ التحويل بالكاميرا, قم بمحاذاة العالمات ولفها في اتجاه التركيب حتى تستقر في مكانها. •
للحصول على التفاصيل, قم بزيارة موقع ويب Olympus الخاص بنا لمعرفة منطقتك المحلية. •

معلومات هامة حول مزايا مقاومة الماء والصدمات
مقاومة الماء: تضمن ميزة الصمود ضد الماء* 1 لتعمل عند أعماق حتى إلى 12 م حتى 
إلى ساعة واحدة. قد يتم تخطي ميزة الصمود ضد الماء إذا تعرضت الكاميرا إلى صدمة 

كبيرة أو زائدة.
مقاومة الصدمات: تضمن ميزة مقاومة الصدمات* 2 تشغيل الكاميرا ضد الصدمة 

العرضية الناشئة من االستخدام اليومي للكاميرا الرقمية المدمجة الخاصة بك. إن ميزة 
مقاومة الصدمات ال تضمن بدون شروط التشغيل المعيب أو التلف الخارجي. التلف 

الخارجي، مثل خدوش وتجاويف سطحية، ليست مغطاة تحت الضمانة.

كما هو الحال مع أي جهاز إلكتروني، تلزم الحاجة إلى العناية السليمة والصيانة للحفاظ 
على سالمة وتشغيل الكاميرا الخاصة بك. للحفاظ على أداء الكاميرا، الرجاء أخذ الكاميرا 

الخاصة بك إلى أقرب مركز خدمة معتمد Olympus لفحصها بعد أي صدمة رئيسية. في 
حالة حدوث تلف للكاميرا نتيجة لإلهمال أو سوء االستخدام، لن تغطي الضمانة التكاليف 

المصاحبة لخدمة أو إلصالح الكاميرا الخاصة بك. من أجل المزيد من المعلومات عن 
الضمانة الخاصة بنا، الرجاء زيارة موقع Olympus على شبكة اإلنترنت الخاص 

بمنطقتك المحلية.
الرجاء مالحظة تعليمات العناية التالية من أجل الكاميرا الخاصة بك.

Iما هو مقرر بواسطة معدات اختبار الضغط Olympus وفقا للنشرة القياسية   1*
IEC 529 IPX8 - هذا يعني أن الكاميرا يمكن استخدامها تحت الماء بشكل 

طبيعي عند ضغط ماء محدد.
تم تأكيد هذا األداء مقاومة الصدمات بواسطة شروط اختبار Olympus وفقا   2*

للطريقة MIL-STD-810F، 516.5 ، اإلجراء IV (اختبار اإلسقاط العابر). 
للمزيد من التفاصيل عن شروط اختبار Olympus ، الرجاء الرجوع إلى موقع 

Olympus على شبكة اإلنترنت الخاص بمنطقتك المحلية.
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قبل االالستخدام:قبل االالستخدام:
قم بمراجعة الكاميرا من أجل وجود مادة غريبة بما في ذلك القذارة، الغبار أو الرمل. •
قم بإغالق البطارية/مزالج غطاء البطاقة ومقبض اإلغالق بإحكام. •
ال تفتح غطاء البطارية/البطاقة/الموصل بيدين مبللتين، بينما تكون تحت الماء، أو في بيئة  •

رطبة أو متربة (مثل شاطئ البحر).

بعد االالستخدام:بعد االالستخدام:
تأكد من مسح أي ماء زائد أو حطام بعد استخدام الكاميرا تحت الماء. •
بعد استخدام الكاميرا تحت مياه البحر، اغمس الكاميرا في دلو يحتوي على ماء نظيف  •

لمدة 10 دقائق تقريًبا (مع مراعاة إحكام إغالق غطاء حجرة البطارية/ البطاقة وغطاء 
الموصل). بعد ذلك، قم بتجفيف الكاميرا في مكان مظلم جيد التهوية.

قد تالحظ وجود قطرات المياه على السطح الداخلي لغطاء حجرة البطارية/ البطاقة  •
أو غطاء الموصل بعد فتح كل غطاء. في حالة العثور على أية قطرات مياه، تأكد من 

مسحها جيًدا قبل استخدام الكاميرا.

مالالحظات بعد االالستخداممالالحظات بعد االالستخدام
قد تلتصق مواد غريبة بالكاميرا عند استخدام الكاميرا في أحوال مع مواد غريبة مثل  •

القذارة، الغبار أو الرمل. إذا واصلت استخدام الكاميرا في مثل هذه األحوال، فإن ذلك قد 
يسبب التلف للكاميرا. لتفادي مثل هذا التلف، اغسل الكاميرا باستخدام الطريقة التالية.
قم بإغالق البطارية/مزالج غطاء البطاقة ومقبض اإلغالق بإحكام.  1

امأل دلًوا أو وعاًء آخر بالماء النقي, واغمس الكاميرا متجهًة لألسفل في   2
الدلو وهز الكاميرا جيًدا. أو اشطف الكاميرا بوضعها تحت مجرى قوي 

من ماء الصنبور وضغط األزرار.

التخزين والصيانةالتخزين والصيانة
ال تترك الكاميرا في بيئة ما عند درجة حرارة عالية ( 40 درجة مئوية أو أكثر) أو  •

عند درجة حرارة منخفضة ( 10 - درجة مئوية أو أقل). إغفال القيام بذلك قد يكسر 
مقاومة الماء.

ال تستخدم كيماويات من أجل التنظيف، منع الصدأ، إزالة الضبابية، اإلصالح، إلخ. الفشل  •
في القيام بذلك قد يبطل المقاومة للماء.

ال تترك الكاميرا في الماء لوقت طويل. التعرض الطويل للماء سوف يسبب التلف لمظهر الكاميرا  •
و/أو يدهور مقاومة الماء.

من أجل الحفاظ على ميزة مقاومة الماء، كما هو الحال مع أي حيز محصور تحت الماء، يوصى  •
باستبدال الحشيات الصمود ضد الماء (وموانع التسرب) سنويا.

من أجل موزعي Olympus أو محطات الخدمة حيث يمكن استبدال حشيات الصمود ضد الماء، 
قم بزيارة موقع Olympus على الشبكة الخاص بمنطقتك المحلية.

الملحقات المرفقة (مثل محول التيار المتردد- USB ) ال تعطي مقاومة   
للصدمات أو للماء.

GPS بشأن

ضع أسماء لالماكن التي تقع خارج اليابانضع أسماء لالماكن التي تقع خارج اليابان

الشروط واألحكامالشروط واألحكام
االستخدام الشخصي فقط

إنك توافق على استخدام هذه البيانات مع هذه الكاميرا الرقمية من أجل األغراض الشخصية، 
غير التجارية ال غير التي تم الترخيص لك بها، وليس من أجل مكتب الخدمة، مشاركة 

الوقت أو األغراض األخرى المشابهة. وفقًا لذلك، ولكن رهنًا بالتقييدات المبينة في الفقرات 
التالية، يمكنك نسخ هذه البيانات فقط حسب الضرورة من أجل استخدامك الشخصي من أجل 

(i) مشاهدتها، (ii) حفظها، بشرط أال تقوم بإزالة أية إشعارات لحقوق النشر التي تظهر 
وأال تقوم بتعديل البيانات بأية طريقة. إنك توافق أال تقوم بطريقة أخرى بإعادة إنتاج، نسخ، 

تعديل، تفكيك، وفك أو عمل هندسة عكسية ألي جزء من هذه البيانات، وال يمكنك نقلها 
أو توزيعها في أي شكل، من أجل أي غرض، ما عدا من أجل الحد المسموح به بواسطة 

القوانين اإللزامية. مجموعات األقراص المتعددة يمكن فقط نقلها أو بيعها كمجموعة كاملة 
 OLYMPUS IMAGING CORPORATION كما تم توفيرها بواسطة شركة

وليست كمجموعة فرعية منها.
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التقييدات
ما لم يكن قد تم الترخيص لك بشكل محدد للقيام بذلك بواسطة شركة 

OLYMPUS IMAGING CORPORATION، وبدون تحديد الفقرة السابقة، ال 
يمكنك استخدام هذه البيانات (أ) مع أية منتجات، أنظمة، أو تطبيقات مثبتة أو من ناحية 

أخرى موصلة إلى أو في اتصال مع المركبات، قادرة على مالحة المركبات، تحديد 
الموضع، اإليفاد، إرشاد للطريق في الوقت الحقيقي، إدارة قافلة المركبات أو التطبيقات 

المماثلة، أو (ب) مع أو في اتصال مع أية أجهزة لتحديد الموضع أو أية أجهزة الكترونية 
أو أجهزة كمبيوتر متصلة ال سلكيًا أو محمولة، بما في ذلك وبدون تحديد الهواتف الخليوية، 

أجهزة الكمبيوتر الكفية والمحمولة باليد، أجهزة اإلخطار، وأجهزة المساعدة الشخصية 
.PDAالرقمية، أو

تحذير
قد تحتوي البيانات على معلومات غير دقيقة أو غير مكتملة بسبب مرور الزمن، تغير 

األحوال، المصادر المستخدمة وطبيعة تجميع البيانات الجغرافية الشاملة، والتي يمكن أيًا 
منها أن تؤدي إلى نتائج غير صحيحة.

ال ضمانة
تعطى هذه البيانات لك «كما هي»، وإنك توافق على استخدامها على مسئوليتك الخاصة. 

ال تعطي شركة OLYMPUS IMAGING CORPORATION ومرخصيها 
(ومرخصيهم ومورديهم) أية كفاالت، تمثيالت أو ضمانات من أي نوع، تعبيرية أو ضمنية، 

ناشئة بالقانون أو خالف ذلك، بما في ذلك ولكن غير محدد بواسطة، المحتوى، الجودة، 
الدقة، الكمال، الفعالية، االعتمادية، المالئمة من أجل غرض معين، المنفعة، االستخدام أو 

النتائج المزمع الحصول عليها من هذه البيانات، أو أن البيانات أو الخادم لن يكونان بال 
انقطاع أو خاليان من األخطاء.

التنصل من الضمان:
تخلي شركة OLYMPUS IMAGING CORPORATION ومرخصيها (بما 

في ذلك مرخصيهم ومورديهم) مسئوليتها عن أية ضمانات، تعبيرية أو ضمنية، للجودة، 
األداء، الرواج، المالئمة من أجل غرض معين أو عدم التعدي. ال تسمح بعض الواليات، 
المقاطعات والدول باستثناءات ضمانة معينة، لذلك إلى تلك الدرجة قد ال ينطبق االستثناء 

السابق الذكر عليك.

التنصل من المسؤلية القانونية:
لن تكون شركة OLYMPUS IMAGING CORPORATION ومرخصيها (بما 

في ذلك مرخصيهم ومورديهم) ملزمة تجاهك: فيما يتعلق بأي مطالبة، طلب أو عمل، بغض 
النظر عن طبيعة سبب المطالبة، الطلب أو عمل يزعم أية خسارة، إصابة أو أضرار، 

مباشرة أو غير مباشر، التي قد تنتج من استخدام أو امتالك المعلومات؛ أو من أجل أية 
خسارة للربح، لإليرادات، العقود أو المدخرات، أو أية أضرار أخرى مباشرة، وغير 

مباشرة، عرضية، خاصة أو تبعية ناشئة عن استخدامك أو عدم مقدرتك على استخدام هذه 
المعلومات، أي عيب في المعلومات، أو خرق لهذه الشروط واألحكام، سواء في عمل في 

أي وصف أو أي عمل غير شرعي من عدمه أو على أساس ضمانة، حتى لو نصحت 
شركة OLYMPUS IMAGING CORPORATION أو مرخصيها بإمكانية مثل 

هذه األضرار. بعض الواليات، المقاطعات والدول ال تسمح باستثناءات التزام معينة أو قيود 
أضرار، لذلك إلى تلك الدرجة قد ال ينطبق ما سبق عليك.

مراقبة التصدير
إنك توافق على أال تقوم بتصدير أي جزء من أي مكان من البيانات المعطاه إليك أو أي 

منتج مباشر منها ماعدا امتثاًال، ومع جميع التراخيص والموافقات المطلوبة بموجب، قوانين 
التصدير، القواعد واللوائح المعمول بها.

االتفاقية الكاملة
هذه الشروط واألحكام تشكل االتفاقية الكاملة بين شركة 

OLYMPUS IMAGING CORPORATION (ومرخصيها، بما في ذلك 
مرخصيهم ومورديهم)، وبينك فيما يتعلق بالموضوع المذكور هنا، وفي مجملها تحل محل 

أي وكل اتفاقيات مكتوبة أو شفوية موجودة سابقًا بيننا فيما يتعلق بهذا الموضوع.

القانون الحاكم
ستخضع الشروط واألحكام الواردة أعاله لقوانين والية إيلينوي، بدون تفعيل (i) تضاربها 
مع نصوص القوانين، أو (ii) معاهدة األمم المتحدة للعقود الخاصة بالبيع الدولي للبضائع، 

والتي تستبعد بشكل صريح. فإنك توافق على الخضوع للسلطة القضائية لوالية إيلينوي 
من أجل أية أو جميع المنازعات، المطالبات واألعمال الناشئة من أو المتعلقة بالبيانات 

المتوفرة لكم أدناه.
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المستخدمون الحكوميون
إذا تم الحصول على البيانات من قبل أو نيابة عن حكومة الواليات المتحدة األمريكية أو أية 

جهة أخرى تسعى أو تطبق حقوق مماثلة لتلك المطالب بها عادة من قبل حكومة الواليات 
المتحدة، والبيانات هي «بند تجاري» كما هو تعريف هذا المصطلح في مدونة األنظمة 

الفدرالية C.F.R. 48 («أنظمة االستمالك الفدرالية») («FAR») 2.101، مرخص وفقُا 
لشروط المستخدم النهائي الذي تم بموجبه توفير هذه البيانات، وكل نسخة للبيانات موزعة 

أومزودة من ناحية أخرى سيتم وضع عالمة عليها وستكون جزءًا ال يتجزأ حسب ما 
يقتضيه «إشعار االستخدام» التالي، وينبغي معاملتها وفقًا لمثل هذا اإلشعار:

إشعار االستخدام
NAVTEQ :المتعهد (المصنع/ المورد) االسم

المتعهد (المصنع/ المورد) العنوان:
425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606

 2.101 FAR هذه البيانات هي بند تجاري على النحو المعرف في قانون الحيازة الفدرالي
وخاضعة لشروط المستخدم النهائي الذي تم بموجبه توفير هذه البيانات.

© 1993-2011 NAVTEQ. All rights reserved.
إذا رفض الموظف المتعاقد، وكالة الحكومة الفدرالية، أو أي مسئول فدرالي استعمال 

التفسير المتوفر هنا، ينبغي أن يقوم الموظف المتعاقد، وكالة الحكومة الفدرالية، أو أي 
مسئول فدرالي بإخطار NAVTEQ قبل السعي إلى حقوق إضافية أو بديلة في البيانات.

ضع أسماء لالماكن التي تقع داخل اليابانضع أسماء لالماكن التي تقع داخل اليابان
يحظر، بأي وسيلة كانت، استقطاع كل أو جزء من هذه البيانات (سواء تلك التي تتعلق  •

بالمعالم أو البلدان أو المناطق أو الواليات أو المحافظات أو األقاليم أو المقاطعات أو 
البلديات أو التقسيمات اإلقليمية األخرى) من ملفات بيانات الصورة التي تحتوي عليها.

ال يجوز لك أو ألي طرف خارجي ثالث، بأي وسيلة كانت، القيام بإعادة إنتاج البيانات  •
الواردة في هذه الكاميرا أو نسخها أو تعديلها أو تجزئتها أو تفكيكها أو هندستها عكسًيا، أو 

محاولة تحليل أو تحديد طبيعتها بشكل أو بآخر.

الدول واألقاليم حيث يمكن عرض وتسجيل المعالم الدول واألقاليم حيث يمكن عرض وتسجيل المعالم 
 

عرض الشاشةالدولة أو األقاليم
CANADAكندا

USAالواليات المتحدة األمريكية
BARBADOSباربادوس
JAMAICAجامايكا

ARGENTINAجمهورية األرجنتين
VENEZUELAجمهورية فنزويال البوليفارية 

BAHAMASكومنولث جزر الباهاما 
DOMINICAN REPUBLICجمهورية الدومينيكان

BRAZILجمهورية البرازيل االتحادية 
CHILEجمهورية تشيلي

COLOMBIAجمهورية كولومبيا 
COSTA RICAجمهورية كوستا ريكا
ECUADORجمهورية اإلكوادور 
EL SALVADORجمهورية السلفادور
HONDURASجمهورية هندوراس

PANAMAجمهورية باناما 
PERUجمهورية بيرو 

URUGUAYجمهورية أورجواي الشرقية 
MEXICOواليات المكسيك المتحدة

IRELANDأيرلندا
GERMANYجهورية ألمانيا االتحادية

FRANCEالجمهورية الفرنسية
LUXEMBOURGدوقية لوكسمبورج 
GREECEالجمهورية الهيلينية

BELGIUMمملكة بلجيكا 
DENMARKمملكة الدنمارك 
NORWAYمملكة النرويج
SPAINمملكة أسبانيا
SWEDENمملكة السويد
NETHERLANDSمملكة هولندا 

PORTUGALالجمهورية البرتغالية
ANDORRAإمارة أندورا

LIECHTENSTEINإمارة لختنشتاين
MONACOإمارة موناكو

FINLANDجمهورية فنلندا
ICELANDجمهورية أيسلندا 
ITALYجمهورية إيطالية
MALTAجمهورية مالطا

SAN MARINOجمهورية سان مارينو
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عرض الشاشةالدولة أو األقاليم
VATICAN CITY STATEوالية مدينة الفاتيكان
SWITZERLANDاالتحاد السويسري 

ENGLANDانجلترا
BOSNIA AND HERZEGOVINAالبوسنه والهرسك

MONTENEGROمونتينيجرو
ROMANIAرومانيا
UKRAINEأوكرانيا

CZECH REPUBLICجمهورية التشيك
MACEDONIAجمهورية مقدونيا اليغسالفية السابقة

ALBANIAجمهورية ألبانيا
AUSTRIAجمهورية النمسا

BELARUSجمهورية بيالروسيا
BULGARIAجمهورية بلغاريا
CROATIAجمهورية كرواتيا
ESTONIAجمهورية إستونيا 
HUNGARYجمهورية المجر

KAZAKHSTANجمهورية كزخستان
LATVIAجمهورية التفيا 
LITHUANIAجمهورية لتوانيا
POLANDجمهوريا بولندا 
SERBIAجمهورية صربيا
SLOVENIAجمهورية سلوفانيا

UZBEKISTANجمهورية أوزبكستان
RUSSIAاالتحاد الروسي 

SLOVAK REPUBLICالجمهورية السلوفاكية
EGYPTجمهورية مصر العربية

BAHRAINمملكة البحرين
SAUDI ARABIAالمملكة العربية السعودية 

TURKEYجمهورية تركيا 
KUWAITدولة الكويت
QATARدولة قطر

OMANسلطنة عمان 
UAEاإلمارات العربية المتحدة 
NIGERIAجمهورية نيجيريا االتحادية

LESOTHOمملكة ليسوتو
MOROCCOمملكة المغرب

ANGOLAجمهورية أنجوال
GHANAجمهورية غانا 

MOZAMBIQUEجمهورية موزمبيق
NAMIBIAجمهورية ناميبيا

عرض الشاشةالدولة أو األقاليم
SOUTH AFRICAجمهورية جنوب أفريقيا

KENYAجمهورية كينيا
NEW ZEALANDنيو زيلندا

AUSTRALIAكومنولث استراليا
HONG KONGمنطقة هونج كونج اإلدارية الخاصة

MACAUمنطقة ماكاو اإلدارية الخاصة
TAIWANتايوان
JAPANاليابان
MALAYSIAماليزيا

BRUNEIبروناي دار السالم 
THAILANDمملكة تايلند 

INDONESIAجمهورية اندونيسيا
SINGAPOREجمهورية سنغافورة
PHILIPPINESجمهورية الفيليبين

VIETNAMجمهورية فيتنام االشتراكية
INDIAجمهورية الهند 
CAYMAN ISLANDSجزر كايمان
GUADELOUPE-FRANCEجواديلوب
MARTINIQUE-FRANCEمارتينيك

PUERTO RICOبورتوريكو 
US VIRGIN ISLANDSالجزر العذراء األمريكية

REUNION-FRANCEريونيون
GUYANE-FRANCEجيانا الفرنسية
GIBRALTARجبل طارق
CHANNEL ISLANDSجزر القنال
ISLE OF MANجزيرة مان

NORTHERN IRELANDأيرلندا الشمالية 
SCOTLANDاسكتلندا
WALESويلز

BOLIVIAجمهورية بوليفيا 
GUATEMALAجمهورية جواتيماال
NICARAGUAجمهورية نيكاراجوا
PARAGUAYجمهورية باراجواي

TRINIDAD AND TOBAGOجمهورية ترينيداد وتوباجو
BURUNDIجمهورية بروندي
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الدول والمناطق التي بدون معلومات معالمالدول والمناطق التي بدون معلومات معالم
عرض الشاشةالدولة أو األقاليم

ANTIGUA AND BARBUDAأنتيجوا وبربودا
BELIZEبليز

GRENADAجرينادا
SAINT LUCIAسانت لوتشيا

SAINT VINCENT AND THE سانت فينسنت والجرينادينز
GRENADINES

DOMINICAكومنولث دومينيكا
GUYANAجمهورية جويانا التعاونية

SAINT KITTS AND NEVISاتحاد سانت كريستوفر ونيفيس
CUBAجمهورية كوبا
HAITIجمهورية هايتي

SURINAMEجمهورية سورينام
CYPRUSجمهورية القبرص

TURKMENISTANتركمانستان
BURKINA FASOبوركينا فاسو

CENTRAL AFRICAN جمهورية أفريقيا الوسطى
REPUBLIC

CONGO, DEMOCRATIC جمهورية الكونجو الديمقراطية
REPUBLIC

SAO TOME AND جمهورية ساو تومي وبرينسيبي
PRINCIPE

COMOROSالجمهورية االتحادية االسالمية لجزر القمر
GABONجمهورية الجابون
BENINجمهورية بينين

CAMEROONجمهورية الكاميرون
CAPE VERDEجمهورية الرأس األخضر

CHADجمهورية التشاد
CONGO, REPUBLIC جمهورية الكونجو

OF THE
COTE D’IVOIRE جمهورية كوت ديفوار

(IVORY COAST)
EQUATORIAL GUINEAجمهورية غينيا االستوائية

GUINEAجمهورية غينيا
GUINEA-BISSAUجمهورية غينيا - بيساو

LIBERIAجمهورية ليبيريا
MADAGASCARجمهورية مدغشقر
MALIجمهورية مالي

عرض الشاشةالدولة أو األقاليم
MAURITIUSجمهورية موريشيوس

NIGERجمهورية النيجر
RWANDAجمهورية رواندا
SENEGALجمهورية السنغال
SEYCHELLESجمهورية سيشيل

SIERRA LEONEجمهورية سيراليون
TOGOجمهورية توجو
TUNISIAجمهورية تونس
SOLOMON ISLANDSجزر سليمان

TUVALUتوفالو
MICRONESIAواليات ميكرونيزيا الموحدة 

FRENCH POLYNESIAبولينيزيا الفرنسية
TONGAمملكة تونجا

PAPUA NEW GUINEAبابوا غينيا الجديدة
KIRIBATIجمهورية كيريباتي
NAURUجمهورية ناورو
PALAUجمهورية باالو

FIJIجمهورية جزر فيجي
MARSHALL ISLANDSجمهورية جزر مارشال

VANUATUجمهورية فانواتو
MONGOLIAمانغوليا

SOUTH KOREAجمهورية كوريا
CAMBODIAجمهورية كمبوديا

LAOSجمهورية الوس الديمقراطية الشعبية 
BURMA (MYANMAR)اتحاد ميانمار

جمهورية سري النكا الديمقراطية 
االشتراكية 

SRI LANKA

BHUTANمملكة بوتان
BANGLADESHجمهورية بنجالديش الشعبية 

MALDIVESجمهورية الملديف 
NEPALجمهورية نيبال
NEW CALEDONIAكاليدونيا الجديدة

SAINT HELENAسانت هيلينا
MAYOTTEمايوت

FALKLAND ISLANDS جزر فوكالند
(ISLAS MALVINAS)

BERMUDAبرمودا
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عرض الشاشةالدولة أو األقاليم
TURKS AND CAICOS تركس وكايكوس

ISLANDS
SAINT PIERRE AND سان بيار وميكلون

MIQUELON
ANGUILLAأنجويال
ARUBAأروبا

NETHERLANDS ANTILLESجزر األنتيل الهولندية
MONTSERRATمونتسرات
GREENLANDجرينالند

GUAMجوام
NORFOLK ISLANDجزيرة نورفولك
AMERICAN SAMOAساموا األمريكية

COOK ISLANDSجزر كوك
WALLIS AND FUTUNAوالس وفوتونا

NIUEنييوي
NORTHERN MARIANA جزر ماريانا الشمالية

ISLANDS
TOKELAUتوكلو

أنواع المعالم

معالم طبيعية
تضاريس طبيعية
مرافئ ومواني

مكاتب حكومية وعامة

مكتب حكومة المحافظات
قاعات البلدية وقاعات المدينة

مكاتب البلدية والقرية
سفارات وقنصليات
وكاالت حكومية

تسهيالت النقل
محطات السكك الحديدية
مطارات ومهابط طائرات

مباني محطة العبارة

تسهيالت ألعاب رياضية
تسهيالت رياضية (مدرجات، مالعب ألعاب رياضية، 

قاعات رياضية)
مالعب الجولف

مدن مالهي

متاحف
متاحف فنية، معارض فنية

حدائق حيوان
حدائق نباتات

أحواض أسماك
ساحات استجمام
منتزهات ترفيهية

أماكن جديرة باالهتمام، جهات سياحية، بقاع تصويريةأماكن جديرة باالهتمام

معاهد، إلخ.

مسارح
أبراج
كنائس
مراسي

في بعض الدول أو األقاليم، قد توجد معالم قليلة أو قد تختلف أسماؤها عن   
المسمى الرسمي لها.

معلومات الَمْعلم حالًيا كأنه في يوليو 2011 ، وال يمكن تحديثها.  
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Australia 
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احتياطات السالمة

تنبيه
خطر الصدمات الكهربية

ال تشغل

تنبيه: لتقليل مخاطر حدوث صدمة كهربائية، ال تقم بإزالة الغطاء 
(أو الغطاء الخلفي).

فال توجد أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها بالداخل.
ُيرجى إحالة عملية الصيانة إلى موظفي الصيانة المؤهلين 

.OLYMPUS في شركة

ُتنبهك عالمة التعجب بداخل المثلث إلى تعليمات التشغيل 
والصيانة الهامة في المستندات المرفقة مع المنتج.

خطر
إذا تم استخدام المنتج دون مراعاة المعلومات الموضحة 
ضمن هذا الرمز، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابة 
شديدة أو وفاة.

تحذير
إذا تم استخدام المنتج دون مراعاة المعلومات الموضحة 
ضمن هذا الرمز، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابة أو وفاة.

تنبيه
إذا تم استخدام المنتج دون مراعاة المعلومات الموضحة 
ضمن هذا الرمز، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابة شخصية 
خفيفة أو تعرض الجهاز للتلف أو إلى فقد بيانات قيمة.

تحذير!
لتجنب خطر اندالع الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، ال تحاول مطلًقا فك المنتج أو 
تعريضه للماء أو تشغيله في بيئة ذات نسبة رطوبة عالية.

احتياطات عامةاحتياطات عامة
اقرأ كافة التعليمات — قبل استخدام المنتج، اقرأ كافة تعليمات التشغيل. احتفظ بكل األدلة 

والمستندات للرجوع إليها في المستقبل.
التنظيف — افصل هذا المنتج دائًما عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط قبل التنظيف. 

استخدم قطعة قماش مبللة فقط للتنظيف. ال تستخدم أي نوع من المنظفات السائلة أو 
منظفات األيروسول أو أي نوع من المذيبات العضوية لتنظيف هذا المنتج.

المرفقات — لسالمتك ولتجنب تلف المنتج، استخدم الملحقات التي ُتوصي بها شركة 
Olympus فقط.

الماء والرطوبة — للتعرف على االحتياطات الخاصة بالمنتجات ذات التصميمات المقاومة 
للظروف المناخية، اقرأ أقسام مقاومة الظروف المناخية.

الموقع — لتجنب تلف المنتج، أحكم تثبيت المنتج بأمان على حامل ثالثي القوائم ثابت أو 
حامل عادي أو رف.

مصدر الطاقة — قم بتوصيل هذا المنتج بمصدر الطاقة الموضح على بطاقة المنتج فقط.
البرق — عند حدوث عاصفة برقية أثناء استخدام محول التيار المتردد، يجب إزالته من 

مأخذ التيار الكهربي بالحائط في الحال.
األجسام الغريبة — لتجنب حدوث إصابة شخصية، ال تحاول مطلًقا إدخال جسم معدني في المنتج.

الحرارة — ال تقم مطلًقا باستخدام هذا المنتج أو تخزينه بالقرب من أي مصدر حراري مثل 
جهاز التدفئة أو جهاز التسجيل الحراري أو الَموقد أو أي نوع من المعدات أو األجهزة 

التي تنبعث منها الحرارة، بما في ذلك مضخمات االستريو.

التعامل مع الكاميراالتعامل مع الكاميرا

 تحذير
ال تستخدم الكاميرا بالقرب من الغازات القابلة لالنفجار أو القابلة لالشتعال. •
ال تطلق ضوء الفالش ومصباح LED (بما في ذلك ايه اف للتوضيح) على األشخاص (األطفال  •

الصغار والرضع وغيرهم) في نطاق قريب منهم.
يجب أن تبتعد عن وجوه األهداف المراد تصويرها بما ال يقل عن 1 م. فقد يؤدي إطالق  •

الفالش بالقرب من عيون الهدف المراد تصويره بشدة إلى فقدان مؤقت للرؤية.
قم بإبعاد الكاميرا عن األطفال الصغار والُرضع. •

استخدم الكاميرا واحتفظ بها دائًما بعيًدا عن متناول األطفال الصغار والُرضع لتفادي  •
حدوث المواقف الخطيرة التالية التي قد تؤدي إلى حدوث إصابات شديدة:

االشتباك في حزام الكاميرا، مما يسبب االختناق. •
ابتالع البطارية أو البطاقات أو غيرها من األجزاء الصغيرة دون قصد. •
إطالق الفالش دون قصد بالقرب من أعينهم أو أعين طفل آخر. •
اإلصابة دون قصد بواسطة األجزاء المتحركة في الكاميرا. •

ال تنظر إلى الشمس أو األضواء الساطعة باستخدام الكاميرا. •
ال تستخدم الكاميرا أو تحتفظ بها في األماكن الُمتربة أو الَرطبة. •
ال تقم بتغطية الفالش باليد أثناء إطالقه. •
استخدم بطاقات الذاكرة SD/SDHC/SDXC أو بطاقات Eye-Fi. ال تستخدم أي نوع آخر  •

من البطاقات.
إذا أدخلت بالخطأ نوع آخر من البطاقات في الكاميرا اتصل بموزع معتمد أو مركز 

خدمة. ال تحاول نزع البطاقة بالقوة.
إذا وجدت أن مهايئ USB-AC ساخن جًدا أو الحظت رائحة غير طبيعية أو ضوضاء أو دخان  •

حوله، فافصل قابس الطاقة من مأخذ الحائط على الفور وأوقف استخدامه. ثم، اتصل بموزع 
معتمد أو مركز الخدمة.

 تنبيه
توقف عن استخدام الكاميرا مباشرًة، إذا الحظت انبعاث الدخان أو الضوضاء أو الروائح  •

الغريبة حولها.
تجنب إخراج البطاريات بيٍد عارية ألن ذلك قد يسبب اندالع حريق أو يعرض يديك  •

لالحتراق.
ال تترك الكاميرا في األماكن التي قد تكون فيها ُعرضًة لدرجات حرارة عالية للغاية. •

فقد يتسبب ذلك في تلف األجزاء ويؤدي في بعض الحاالت إلى اندالع حريق بالكاميرا.  •
ال تستخدم الشاحن أو محول التيار المتردد USB، إذا كان ُمغطى (بغطاء رقيق على 

سبيل المثال). فقد يؤدي ذلك إلى السخونة الزائدة، مما يسبب اندالع حريق.
تعامل مع الكاميرا بعناية كي تتجنب اإلصابة بحروق درجة الحرارة المنخفضة. •

عندما تحتوي الكاميرا على أجزاء معدنية، قد تؤدي السخونة الشديدة إلى اإلصابة  •
بحروق درجة الحرارة المنخفضة. انتبه جيًدا إلى ما يلي:

إذا تم استخدام الكاميرا لفترة طويلة، فستتعرض للسخونة. إذا استمر استخدام الكاميرا  •
في هذه الحالة، فقد يؤدي ذلك إلى اإلصابة بحروق درجة الحرارة المنخفضة.

في األماكن التي تتعرض لدرجات الحرارة الباردة للغاية، قد تكون درجة حرارة جسم  •
الكاميرا أقل من درجة حرارة البيئة المحيطة. قم بارتداء قفازات عند التعامل مع 

الكاميرا في ظل درجات الحرارة الباردة إن أمكن ذلك.
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انتبه للحزام جيًدا. •
انتبه للحزام جيًدا عند حمل الكاميرا. فمن السهل أن يتعلق الحزام بأجسام غريبة، مما  •

يسبب ضرًرا بالًغا.
ال تلمس األجزاء المعدنية للكاميرا لفترة طويلة من الوقت عند درجات الحرارة المنخفضة. •

هذا قد يتلف جلدك. عند درجات الحرارة المنخفضة، تناول الكاميرا بينما ترتدي قفازين. •
لحماية التقنية عالية الدقة التي يشتمل عليها هذا المنتج، تجنب ترك الكاميرا في األماكن  •

المدرجة أدناه سواء أثناء استخدامها أو عند التخزين:
األماكن التي ترتفع فيها درجات الحرارة و/أو نسبة الرطوبة أو األماكن التي تتعرض  •

لتغيرات حادة في درجات الحرارة أو الرطوبة. أشعة الشمس المباشرة أو الشواطئ 
أو الَمركبات المغلقة أو بالقرب من مصادر الحرارة األخرى (الموقد، جهاز التدفئة أو 

غيرها) أو أجهزة الترطيب.
في البيئات الرملية أو الُمتربة. •
بالقرب من العناصر القابلة لالشتعال أو االنفجار. •
في األماكن المبللة مثل دورات المياه أو في األمطار. عند استخدام المنتجات ذات  •

التصميمات المقاومة للظروف المناخية، اقرأ أدلة هذه المنتجات أيًضا.
في األماكن التي تتعرض لالهتزازات الشديدة. •

تجنب مطلًقا سقوط الكاميرا أو تعرضها لالهتزازات أو الصدمات الشديدة. •
عند توصيل الكاميرا بالحامل او إزالتها، قم مسمار الحامل، وليست الكاميرا. •
• .OLYMPUS قبل نقل الكاميرا، قم بإزالة الحامل وكافة الملحقات التي ال تتبع شركة
ال تلمس مناطق االتصال الكهربائية الموجودة على الكاميرات. •
ال تترك الكاميرا موجهًة مباشرًة نحو الشمس. فقد يؤدي ذلك إلى تلف العدسة أو غطاء  •

الغالق أو ضعف األلوان أو ظهور الظالل على جهاز التقاط الصورة، أو قد يتسبب في 
اندالع الحرائق.

ال تدفع العدسة أو تسحبها بشدة. •
قبل تخزين الكاميرا لفترة طويلة، قم بإخراج البطاريات. اختر موقًعا بارًدا وجاًفا للتخزين  •

لكي تمنع تكون التكاثف أو األتربة داخل الكاميرا. بعد التخزين، اختبر الكاميرا عن طريق 
تشغيلها والضغط على زر الغالق لكي تتأكد من أنها تعمل بشكل طبيعي.

قد يحدث عطل في الكاميرا إذا تم استخدامها في موقع معرض لمجال مغناطيسي/ •
كهرومغناطيسي، أو موجات الراديو أو الفولت العالي، على سبيل المثال جهاز التليفزيون 

القريب، أو الميكروويف، أو ألعاب الفيديو، أو السماعات العالية، أو وحدة الشاشة 
العريضة، أو برج الراديو/التليفزيون، أو أبراج المراسلة. في مثل هذه الحاالت، قم بإيقاف 

تشغيل الكاميرا وتشغيلها مرة أخرى قبل االستخدام فيما بعد.
التزم دائًما بقيود بيئة التشغيل الموضحة في دليل الكاميرا. •

احتياطات التعامل مع البطاريةاحتياطات التعامل مع البطارية

اتبع التعليمات الهامة التالية لمنع حدوث تسريب بالبطاريات أو تعرضها 
للسخونة الزائدة أو االحتراق أو االنفجار أو التسبب في حدوث صدمات 

كهربائية أو حروق.

 خطر
تستخدم الكاميرا بطارية الليثيوم أيون المحددة بواسطة شركة Olympus. قم بشحن  •

البطارية بمحول التيار المتردد USB المحدد أو بالشاحن. ال تستخدم أية محوالت تيار 
متردد USB أخرى أو شواحن.

ال تقم مطلًقا بتسخين البطاريات أو حرقها. •
اتخذ االحتياطات الالزمة عند حمل البطاريات أو تخزينها لمنع إحداث تالمس بينها وبين  •

أي أجسام معدنية أخرى مثل المجوهرات والدبابيس وأدوات التثبيت وغيرها.

تجنب تخزين البطاريات في أماكن ُتعرضها ألشعة الشمس المباشرة أو درجات الحرارة  •
العالية في مركبة ذات درجة حرارة مرتفعة أو بالقرب من أي مصدر حراري أو غير ذلك.

لمنع حدوث تسريب بالبطارية أو تلف أطرافها، اتبع كافة التعليمات المتعلقة باستخدام  •
البطاريات بعناية شديدة. ال تحاول مطلًقا فك أجزاء البطارية أو تعديلها بأي حال من 

األحوال عن طريق اللحام أو ما شابه ذلك.
إذا وصل سائل البطارية إلى عينيك، فيجب غسل العين مباشرًة باستخدام ماء نقي وبارد  •

وجار كما يجب استشارة الطبيب على الفور.
احتفظ بالبطاريات دائًما بعيًدا عن متناول األطفال الصغار. إذا ابتلع طفل بطاريًة دون  •

قصد، فيجب استشارة الطبيب على الفور.
إذا تعذر عليك إزالة البطارية من الكاميرا، فاتصل بالموزع المعتمد أو مركز الخدمة. •

ال تحاول نزع البطارية بالقوة. قد يؤدي وجود تلف بالسطح الخارجي من البطارية 
(خدوش، وغير ذلك) إلى توليد حرارة أو انفجار.

 تحذير
احتفظ بالبطاريات جافة طول الوقت. •
لمنع حدوث تسريب بالبطاريات أو تعرضها للسخونة الزائدة أو التسبب في اندالع حريق  •

أو انفجار، ال تستخدم سوى البطاريات الموصى بها مع هذا المنتج.
قم بتركيب البطارية بعناية كما هو موضح في تعليمات التشغيل. •
إذا لم يتم شحن البطاريات القابلة إلعادة الشحن في الوقت المحدد لها، فيجب التوقف عن  •

شحنها وعدم استخدامها.
ال تستخدم البطارية المخدوشة أو المكسورة. •
إذا حدث تسريب بالبطارية أو فقدت ألوانها أو تشوهت أو أصبحت غير عادية بأية طريقة  •

أخرى أثناء التشغيل، فتوقف عن استخدام الكاميرا.
إذا تسرب من البطارية سائل وأصاب مالبسك أو بشرتك، فعليك خلع هذه المالبس وغسل  •

المنطقة المصابة بماء نقي وجار وبارد على الفور. إذا أدى السائل إلى إصابة البشرة 
بحروق، فيجب استشارة الطبيب على الفور.

ال ُتعرض البطاريات مطلًقا إلى الصدمات الشديدة أو االهتزاز المستمر. •

 تنبيه
قبل التحميل، افحص البطارية بعناية دائًما للتأكد من عدم وجود حاالت التسرب أو فقدان  •

اللون أو االلتواء أو غيرها من األشياء غير العادية.
قد تتعرض البطارية للسخونة أثناء االستخدام لفترات طويلة. لتفادي حدوث الحروق  •

الصغيرة، تجنب إخراج البطارية بعد استخدام الكاميرا مباشرًة.
قم دائًما بإخراج البطارية من الكاميرا قبل تخزين الكاميرا لفترة طويلة. •
تستخدم هذه الكاميرا بطارية ليثيوم أيون واحدة (LI-90B) من إنتاج شركة  •

Olympus. ال يمكن استخدام أنواع أخرى من البطاريات.
ثمة مخاطر حدوث انفجار في حالة استخدام النوع غير الصحيح من البطاريات. 

يختلف استهالك الطاقة بواسطة الكاميرا حسب الوظائف التي يتم استخدامها. •
أثناء الحاالت الموضحة أدناه، يتم استهالك الطاقة بشكل مستمر وتتعرض  •

البطارية إلى النفاد على نحو سريع.
استخدام الزوم بشكل متكرر. •
الضغط على زر الغالق حتى المنتصف في نمط التصوير بشكل متكرر، مما  •

يؤدي إلى تنشيط ضبط البؤرة التلقائي.
عرض صورة على الشاشة لفترة زمنية طويلة. •
توصيل الكاميرا بجهاز كمبيوتر أو طابعة. •

قد يؤدي استخدام البطارية التي نفد شحنها إلى توقف الكاميرا عن التشغيل دون  •
عرض تحذير انخفاض مستوى شحن البطارية.
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•  Olympus لالستخدام فقط مع كاميرات Olympus تم تصميم بطارية ليثيوم أيون
الرقمية. ال تستخدم بطارية في أجهزة أخرى.

إذا تعرضت أطراف البطارية للبلل أو تلوثت بالشحم، فقد يؤدي ذلك إلى فشل االتصال  •
بالكاميرا. امسح البطارية جيًدا بواسطة قطعة قماش جافة قبل االستخدام.

احرص دائًما على شحن البطارية عند استخدامها ألول مرة، أو في حالة التوقف عن  •
استخدامها لفترة طويلة.

عند تشغيل الكاميرا باستخدام طاقة البطارية في ظروف درجات الحرارة المنخفضة،  •
حاول المحافظة على دفء الكاميرا والبطارية االحتياطية قدر اإلمكان. يمكن استعادة 

طاقة البطارية التي تعرضت للنفاد في ظل درجات الحرارة المنخفضة بعد أن تتم تدفئتها 
في درجة حرارة الغرفة.

قبل الرحالت الطويلة وال سيما السفر إلى الخارج، ينبغي شراء البطاريات اإلضافية. قد  •
يكون من الصعب الحصول على البطارية الموصى بها أثناء السفر.

عند تخزين البطارية لفترة طويلة، حدد مكاًنا بارًدا للتخزين. •
ُيرجى إعادة تدوير البطاريات للمساعدة في المحافظة على موارد كوكبنا. عند التخلص من  •

البطاريات المستهلكة تماًما، تأكد من تغطية أطرافها وااللتزام دائًما باللوائح والقوانين المحلية.

محول التيار المتردد محول التيار المتردد USBUSB المشمول المشمول
تم تصميم محول التيار المتردد USB المشمول F-2AC لكي يستخدم مع هذه الكاميرا  •

فقط. ال يمكن شحن الكاميرات األخرى بمحول التيار المتردد USB هذا.
ال تقم بتوصيل محول التيار المتردد USB المشمول F-2AC إلى جهاز غير هذه  •

الكاميرا.
من أجل محول التيار المتردد USB النوع القابسي: •

محول التيار المتردد USB المشمول F-2AC معد لكي يتم توجيهه بشكل صحيح في 
موضع رأسي أو تثبيت أرضي.

شاشةشاشة
ال تحاول دفع الشاشة بقوة، وإال أصبحت الصورة غامضة مما قد يؤدي إلى فشل نمط  •

التشغيل أو تعرض الشاشة للتلف.
قد يظهر شريط ضوئي في الجزء العلوي/السفلي من الشاشة، ولكن ال يشير ذلك إلى  •

عطل ما.
عند عرض هدف بشكل قطري في الكاميرا، قد تظهر الحواف متعرجًة على الشاشة. وال  •

يشير ذلك إلى عطل؛ وسيكون أقل وضوًحا في نمط التشغيل.
عرض الصور الثابتة على الشاشات العضوية المصدرة للضوء (EL) لفترات طويلة قد  •

يؤدي إلى «الحرق»، ما قد ينتج عنه انخفاض في اإلضاءة أو تغير األلوان في بعض 
المناطق على الشاشة، األمر الذي يصبح دائم في بعض األحيان. ليس لهذه الظاهرة تأثير 

على الصور التي تلتقطها الكاميرا.
تم تصنيع شاشة هذا المنتج بدقة عالية الجودة، ومع ذلك، قد يكون هناك مواد ملتصقة  •

أو نقاط بكسل ميتة في الشاشة. ال تؤثر نقاط البكسل هذه على الصورة التي يتم حفظها. 
وبسبب الخصائص، قد يوجد أيًضا عدم انتظام لأللوان أو السطوع حسب الزاوية، ولكن 

ذلك بسبب هيكل الشاشة. وال يشير ذلك إلى عطل معين.

الناحية القانونية واإلشعارات األخرىالناحية القانونية واإلشعارات األخرى

ال تتحمل شركة Olympus مسئولية أية إقرارات أو ضمانات إزاء أي أضرار أو مزايا  •
متوقعة نتيجة استخدام هذه الوحدة قانونًيا، أو أي طلب من شخص آخر، والتي تترتب على 

استخدام المنتج على نحو غير مالئم.
ال تتحمل شركة Olympus مسئولية أية إقرارات أو ضمانات فيما يتعلق باألضرار أو  •

المزايا المتوقعة نتيجة استخدام هذه الوحدة قانونًيا والتي تترتب على مسح بيانات الصورة.

إنكار الضمانإنكار الضمان
ال تقدم Olympus أية مزاعم أو ضمانات، صريحة كانت أم ضمنية، بشأن أو تتعلق  •

بأي محتوى لتلك المواد المكتوبة أو البرامج ولن تتحمل المسئولية بأي حال من األحوال 
عن أي ضمان ضمني بالتسويق أو المالءمة لغرض محدد أو عن أي أضرار الحقة 

أو عرضية أو غير مباشرة (بما في ذلك وال يقتصر على األضرار بسبب فقدان أرباح 
تجارية وتعطل العمل وفقدان معلومات العمل) تنجم عن استخدام أو عدم إمكانية استخدام 

تلك المواد المكتوبة أو البرامج أو المعدات. ال تسمح بعض الدول باستثناء أو تقييد 
المسئولية عن األضرار الالحقة أو العرضية أو الضمان الضمني، لذلك فقد ال تنطبق 

القيود أعاله عليك.
تحتفظ Olympus بجميع الحقوق الخاصة بهذا الدليل. •

تحذيرتحذير

قد يؤدي التصوير الفوتوغرافي أو االستخدام غير الُمرخص للمواد المحمية بموجب 
حقوق الطبع والنشر إلى انتهاك قوانين حقوق الطبع والنشر المعمول بها. ال تتحمل شركة 
Olympus أية مسئولية إزاء التصوير الفوتوغرافي أو االستخدام غير الُمرخص أو غير 

ذلك من األعمال التي تنتهك حقوق أصحاب حقوق الطبع والنشر.

إشعار حقوق الطبع والنشرإشعار حقوق الطبع والنشر
جميع الحقوق محفوظة. ال يجوز نسخ أي جزء من هذه المواد المكتوبة أو البرامج أو 

استخدامها في أية صورة أو بأية وسيلة، سواًء كانت إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك 
النسخ الضوئي والتسجيل، أو استخدام أي نوع من أنظمة تخزين المعلومات أو استرجاعها 

دون الحصول على إذن كتابي مسبق من شركة Olympus. ال تتحمل الشركة أية 
مسئولية فيما يتعلق باستخدام المعلومات المدرجة بهذه المواد المكتوبة أو البرامج، أو 

فيما يخص األضرار الناتجة عن استخدام المعلومات المدرجة بهذه المواد. تحتفظ شركة 
Olympus بحق تعديل خصائص ومحتويات هذا الدليل أو البرامج دون أي التزام من 

جانبها أو إشعار مسبق.
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للعمالء في أوروباللعمالء في أوروبا

تدل العالمة "CE" إلى أن هذا المنتج متوافق مع المتطلبات 
األوروبية المتعلقة بالسالمة والصحة وحماية البيئة والعميل. 

المنتجات التي تحمل العالمة "CE" مخصصة للبيع في أوروبا.

يشير هذا الرمز [سلة مهمالت بعجل مرسوم عليها خطين 
متقاطعين، نفايات المعدات الكهربائية واإللكترونية الملحق IV] إلى 

الجمع المنفصل لنفايات المعدات الكهربائية واإللكترونية في دول 
االتحاد األوروبي.

برجاء عدم إلقاء المعدات في النفايات المنزلية.
برجاء استخدام أنظمة اإلعادة والجمع المتوفرة في دولتك للتخلص 

من هذا المنتج.

يشير الرمز [توجيه الصندوق ذو العجالت ذات العالمة المتقاطعة 
EC/66/2006 الملحق II] إلى مجموعة من البطاريات المبددة في 

بلدان االتحاد األوروبي.
الرجاء عدم إلقاء البطاريات في النفايات المنزلية. ال تتحمل شركة 

Olympus أية مسؤولية عن الحوادث أو الضرر الذي قد ينتج عن 
استخدام بطارية، شاحن بطارية و/أو محول التيار المتردد ليس من 

ملحقات Olympus األصلية.

شروط الضمان
إذا ثبت أن هذا المنتج تالف، على الرغم من استخدامه بشكل صحيح (بالتوافق مع   1

إرشادات العناية عند التعامل مع الجهاز المدونة وإرشادات التشغيل المرفقة معه)،خالل 
فترة الضمان المعمول بها في بلدك وتم شراؤه من موزع معتمد من Olympus في 

مجال عمل Olympus Europa Holding GmbH كما هو منصوص عليه 
على موقع الويب: http://www.olympus.com، فسوف يتم إصالح هذا المنتج 
أو استبداله بالمجان وفق ما يتراءى لشركة Olympus. للمطالبة بحق بموجب هذا 

الضمان، يجب على العميل اصطحاب المنتج قبل نهاية فترة الضمان المعمول بها 
في بلدك إلى البائع الذي تم شراء المنتج منه أو أي مركز خدمة آخر تابع لشركة 

Olympus في مجال عمل Olympus Europa Holding GmbH كما هو 
منصوص عليه على موقع الويب: http://www.olympus.com. يمكن أن يقوم 

العميل خالل فترة الضمان العالمي التي تبلغ عاًما واحًدا بتسليم المنتج إلى أي من 
مراكز الخدمة التابعة لشركة Olympus. يرجى مالحظة عدم توفر مراكز خدمة 

Olympus هذه في كل الدول.
يجب على العميل نقل المنتج إلى البائع أو مركز خدمة معتمد من Olympus على   2

مسئوليته الخاصة وتحمل مسئولية أي تكاليف تنجم عن نقل المنتج.
شروط الضمان

 2-3-1 ،Shinjuku Monolith ،OLYMPUS IMAGING CORP."  1
Tokyo ،Shinjuku-ku ،Nishi-Shinjuku 0914-163، تمنح اليابان ضماًنا 

عالمًيا مدة عام. يجب تقديم هذا الضمان العالمي في أحد مراكز الخدمة واإلصالح 
المعتمدة من Olympus قبل القيام بأية عملية إصالح تغطيها شروط الضمان. ويكون 
هذا الضمان سارًيا فقط في حالة تقديم شهادة الضمان ودليل الشراء في مراكز الخدمة 

واإلصالح المعتمدة من Olympus. ويرجى مالحظة أن هذا الضمان ُيعد بمثابة 
إضافة لحقوق الضمان القانونية التي يتمتع بها العميل بموجب القوانين القومية المعمول 

بها والتي تنظم عملية بيع السلع االستهالكية المذكورة أعاله، ولكنه ال يؤثر عليها.
ال يغطي هذا الضمان ما يلي وسيطالب العميل بدفع تكاليف اإلصالح حتى مقابل العيوب   2

التي تظهر خالل فترة الضمان المشار إليها أعاله.
a . أي عيب يظهر بسبب سوء التعامل (مثل أداء عملية غير موضحة في قسم التعامل

بعناية أو األقسام األخرى من اإلرشادات، وما شابه ذلك).
b . أي عيب يظهر بسبب اإلصالح أو التعديل أو التنظيف أو ما شابه والذي يقوم به أي

.Olympus أو مركز خدمة معتمد من Olympus شخص بخالف
c . أي عيب أو تلف يظهر بسبب النقل أو السقوط أو االصطدام أو ما شابه بعد

شراء المنتج.
d . أي عيب أو تلف يظهر بسبب حريق أو زلزال أو فيضان أو صاعقة أو غير ذلك من

الكوارث الطبيعية والتلوث البيئي ومصادر الجهد غير المنتظمة.
e . أي عيب يظهر بسبب اإلهمال أو التخزين غير الصحيح (مثل االحتفاظ بالمنتج في

ظروف درجة حرارة ورطوبة مرتفعة أو قريًبا من طاردات الحشرات مثل النفتالين 
أو األدوية الضارة أو ما شابه) والصيانة غير الصحيحة وما شابه ذلك.

f ..أي عيب يظهر بسبب البطاريات الفارغة وما شابه
g ..أي عيب يظهر بسبب دخول الرمل أو الطين أو ما شابه إلى حقيبة المنتج
h ..عند عدم إعادة شهادة الضمان مع المنتج
i . عند إجراء أية تغييرات مهما كانت على شهادة الضمان، والتي تتعلق بعام وشهر

وتاريخ الشراء واسم العميل واسم البائع والرقم التسلسلي.
j ..عند عدم تقديم دليل الشراء مع شهادة الضمان

ينطبق هذا الضمان على المنتج فقط؛ وال ينطبق الضمان على أية معدات ملحقة أخرى،   3
مثل الحقيبة والشريط وغطاء العدسة والبطاريات.
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ستقتصر مسئولية Olympus بموجب هذا الضمان على إصالح المنتج أو استبداله.   4
تنفي Olympus أية مسئولية، بموجب هذا الضمان، عن خسارة أو ضرر غير مباشر 

أو الحق من أي نوع يتعرض له أو يتحمله العميل بسبب عيب في المنتج وخاصة أي 
خسارة أو ضرر يحدث للعدسات أو األفالم أو المعدات أو الملحقات األخرى المستخدمة 
مع المنتج أو أي خسارة تنتج عن تأخير في اإلصالح أو فقدان بيانات. ال تتأثر القوانين 

التي يفرضها القانون بذلك.
مالحظات تتعلق بالحفاظ على الضمان

سيكون هذا الضمان سارًيا فقط إذا تم إكمال شهادة الضمان كما ينبغي من قبل   1
Olympus أو أي بائع معتمد أو وثائق أخرى تشتمل على دليل كاٍف. لذلك، برجاء 

التأكد من إتمام ملء اسمك واسم البائع والرقم التسلسلي والعام والشهر وتاريخ الشراء 
بالكامل أو إرفاق الفاتورة األصلية أو إيصال البيع (الذي يشير إلى اسم البائع وتاريخ 

الشراء ونوع المنتج) بشهادة الضمان هذه. تحتفظ Olympus بحقها في رفض الخدمة 
المجانية إذا لم تكن شهادة الضمان كاملة ولم يتم إرفاق الوثيقة أعاله أو إذا كانت 

المعلومات المضمنة فيها غير كاملة أو غير واضحة.
نظًرا ألنه ال تتم إعادة إصدار شهادة الضمان هذه، فاحتفظ بها في مكان آمن.  2

يرجى مراجعة القائمة الموجودة في الموقع على العنوان:   *
http://www.olympus.com للتعرف على شبكة خدمة Olympus الدولية المعتمدة.

العالمات التجاريةالعالمات التجارية
IBM هي عالمة تجارية مسجلة لشركة  •

.International Business Machines Corporation
Microsoft وWindows عالمتان تجاريتان مسجلتان لشركة  •

.Microsoft Corporation
• .Apple Inc. عالمة تجارية لشركة Macintosh
شعار SDHC/SDXC هو عالمة تجارية. •
• .Eye-Fi, Inc. هى عالمة تجارية مسجلة لشركة Eye-Fi العبارة
تشتمل الوظيفة الخاصة بـ «Shadow Adjustment Technology» (تقنية تعديل  •

.Apical Limited الظل) على تقنيات حاصلة على براءات اختراع من

أسماء كافة الشركات والمنتجات األخرى هي عالمات تجارية مسجلة و/أو عالمات  •
تجارية تخص مالكيها.

تتمثل معايير أنظمة ملفات الكاميرا المشار إليها في هذا الدليل في معايير "قواعد تصميم  •
نظام ملفات الكاميرا/DCF" المنصوص عليها بواسطة الرابطة اليابانية لصناعات 

.(JEITA) اإللكترونيات وتكنولوجيا المعلومات

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC 
PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL 
AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO 
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC 
STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR (ii) DECODE 
AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER 
ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL 
ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO 
PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO 
LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR 
ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE 
OBTAINED FROM MPEG LA، L.L.C. SEE HTTP://WWW.
MPEGLA.COM

قد يحتوى البرنامج الخاص بهذه الكاميرا على برنامج من أطراف خارجية. 
يخضع أي برنامج ألطراف خارجية للشروط واألحكام، التي يفرضها 

المالكون أو أصحاب رخصة هذا البرنامج، والتي بموجبها تم تقديم هذا 
البرنامج إليك.

يمكن العثور على هذه الشروط وأي إخطارات خاصة ببرامج ألطراف 
خارجية، في حالة وجودها، في اإلخطار الخاص على بالبرنامج في صيغة 

ملف PDF القرص المرفق أو من خالل الموقع.
http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/

digicamera/download/notice/notice.cfm

Powered by ARCSOFT.
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المواصفات

الكاميراالكاميرا
الكاميرا الرقمية (للتصوير والعرض):نوع المنتج

نظام التسجيل
التسجيل الرقمي، JPEG (بالتوافق مع قواعد تصميم نظام ملفات الكاميرا (DCF)):الصور الثابتة

Exif 2.3، هيئة أمر الطباعة الرقمية PictBridge  ،PRINT Image Matching III  ،(DPOF):المعايير المعمول بها
تنسيق MP:صور ثالثية األبعاد

تنسيق Wave:الصوت مع الصور الثابتة

MOV H.264 خطي PCM:فيلم سينمائي
الذاكرة الداخلية:الذاكرة

SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi بطاقة
12,000,000 بكسل:عدد وحدات البكسل الفعالة

CMOS بحجم 1/2.3 بوصة (مرشح األلوان األساسي):جهاز التقاط الصورة
عدسة Olympus بحجم 4.5 إلى 18.0 ملم، f2.0 إلى 4.9:العدسة

(ما يعادل 25 إلى 100 ملم على فيلم 35 ملم)

قياس ESP رقمي، نظام قياس نقطي:النظام الفوتومتري
4 إلى 1/2000 ثانية:سرعة الغالق
نطاق التصوير

0.6 م إلى :عادي
0.15  م إلى   (W )، 0.1 م إلى   (T):وضع ماكرو

0.01 م إلى 0.6 م (البعد البؤري=13.47 ملم (ثابت)):وضع ماكرو ممتاز

3.0“ شاشة مصدرة للضوء (EL) عضوية، 614,000 نقطة:شاشة المراقبة
موصل متعدد (مقبس DC-IN (مدخل التيار المستمر)، موصل USB، مقبس A/V OUT (خرج الصوت/الفيديو))/:الموصل

(D النوع) HDMI موصل دقيق
2000 حتى 2099:نظام التقويم التلقائي

مقاومة الماء
تعادل المنشور القياسي IEC 529 IPX8 (تحت شروط اختبار OLYMPUS)، متوفر في ماء عمق 12 م:نوع

يمكن استخدام الكاميرا بشكل طبيعي تحت الماء عند ضغط ماء محدد.:المعنى

المنشور القياسي IEC 529 IP6X (تحت شروط اختبار OLYMPUS):مقاومة الغبار

GPS:(C/A رمز) تردد استقبال: 1575.42 ميجاهرتز

WGS84:نظام جيوديسي
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بيئة التشغيل
10- درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية (التشغيل)/:درجة الحرارة

20- درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية (التخزين)
%30 إلى %90 (التشغيل)/%10 إلى %90 (التخزين):الرطوبة

بطارية ليثيوم أيون Olympus واحدة (LI-90B) أو محول التيار المتردد USB المباع على حده:مصدر اإلمداد بالطاقة

111.5 مم (عرض) 66.5 × مم (ارتفاع) 29.1 × مم (عمق):األبعاد
(باستثناء البروزات)

230 جم (بما في ذلك البطارية والبطاقة):الوزن

((LI-90BLI-90B) بطارية الليثيوم أيون) بطارية الليثيوم أيون
بطارية الليثيوم أيون القابلة إلعادة الشحن:نوع المنتج

LI-90B:رقم الموديل

3.6 فولتات من التيار المستمر:الجهد الكهربائي القياسي

1270 ميللي أمبير ساعة:القدرة القياسية

300 عملية شحن كاملة تقريًبا (تختلف حسب االستخدام):عمر البطارية

بيئة التشغيل
0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية (الشحن):درجة الحرارة

((F-2ACF-2AC)  )  USBUSB محول التيار المتردد محول التيار المتردد
F-2AC-1B/F-2AC-2B:رقم الموديل

100 إلى 240 فولت من التيار المتردد (50/60 هيرتز):متطلبات الطاقة

تيار مستمر بجهد 5 فولتات 500 ميللي أمبير:الخرج

بيئة التشغيل
0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية (التشغيل)/:درجة الحرارة

20- درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية (التخزين)

التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إخطار.

العبارة HDMI، والعالمة HDMI والجهاز البيني للوسائط المتعددة العالية 
الوضوح High-Definition Multimedia Interface هى عالمات 

.HDMI لترخيص LLC تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لشركة
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